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بزرگترین رویداد صنعت س��اختمان کش��ور در مرداد ماه امسال برگزار 
ش��د و خی��ل عظیمی از فع��االن این عرص��ه پهناور را گ��رد هم آورد. 
ش��انزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، امسال میزبان حدود 
هزار و صد ش��رکت ایرانی و خارجی بود. همچنین بر اساس آمار اعالم 
شده از س��وی خبرگزاری ها بیش از صد هزار بازدید کننده از غرفه های 

این نمایشگاه دیدن کردند. 
این آمار اگر به طور کامل هم دقیق نباشند، آشکارا نشان از گستردگی 
و عظمت این نمایش��گاه دارد. نمایشگاهی که آنقدر بزرگ شده تا مهار 
آن از دس��ت مجریان خارج و برنامه ری��زی برای آن و برگزاری بی عیب 
و نقص آن دش��وار شود، حال چه رس��د به جلب رضایت غرفه گذاران و 
بازدیدکنندگان! در واقع این نمایش��گاه آنقدر بزرگ شده بود که مقامات 

عالی رتبه کش��وری تصمیم بر عدم برگزاری دوره شانزدهم بگیرند. البته 
روش��ن شد که امسال هیچ کس توان متوقف ساختن این غول بزرگ را 
ندارد و از این روی، جناب وزیر صنایع در افتتاحیه ش��انزدهمین دوره، از 

برگزاری نمایشگاه هفدهم در دو بخش خبر داد.
هرچن��د این س��یب تا به زمین برس��د هزار چرخ خواه��د خورد و اگر 
س��ال آینده نیز نمایشگاه صنعت س��اختمان بدون هیچ تغییری همچون 
دوره های گذش��ته برگزار ش��ود جای هیچ تعجب و شگفتی نباید باشد، 
اما همین اظهارنظرها نیز همه نش��ان از پای فش��ردن بر برگزاری این 
نمایش��گاه با وجود اثبات ناکارآمدی آن دارد. اصراری که روش��ن نیست 
با چه انگیزه ای ص��ورت می گیرد. البته که می توان حدس و گمان هایی 
در خص��وص این انگیزه مطرح کرد. ب��ه هرحال با رجوع به آمار مذکور، 

سهم نمایشگاه های تخصصی
 در ارتقـای تولید ملی

www.panjereh-iranian.com

 احسان مصحفی
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و در نظ��ر گرفت��ن حضور بیش از هزار و صد �� ی��ا به روایتی دیگر هزار و پانصد �� 
ش��رکت، و نیز قیمت بس��یار باالی هر مت��ر مربع از غرفه ها و نی��ز خدمات جانبی، 
می توان س��ود سرشار این نمایشگاه را سرانگش��تی، حدس زد. گذشته از آن، حضور 
صدهزار بازدیدکننده را نی��ز می توان آب باریکه ای در نظر گرفت که باالخره .... خدا 

بدهد برکت!
البت��ه کارآم��دی یا ناکارآمدی این نمایش��گاه، و نیز چنی��ن انگیزه هایی ارتباطی با 
موضوع مورد بحث ما پیدا نمی کند و روشن است که به  هر صورت برگزاری نمایشگاه 
نیز باید سودآور باشد. اما موضوع بر سر آن است که آیا در پس این اصرار و پافشاری 
برای برپایی نمایش��گاه، انگیزه ای برای کمک به تولیدکننده و ارتقای تولید ملی نیز 
نهفته اس��ت یا نه؟ تردیدها در این زمینه وقتی فزونی می گیرد که امس��ال شاهد آن 
بودی��م که اولین و بدیهی ترین خدمات نمایش��گاهی، یعنی اطالع رس��انی و تبلیغات 
نسبت به دوره های گذشته با افت شدیدی همراه بود؛ به گونه ای که به جرات می توان 
گفت معدود تبلیغات موجود نه تنها در حد گس��تردگی این نمایش��گاه نبود، بلکه حتی 
اصال به چشم هم نمی آمد. روشن است که یکی از دالیل اصلی که یک غرفه گذار را 
برای تحمل هزینه های سنگین حضور در چنین نمایشگاهی مجاب می کند، اطمینان 

خاطر از اطالع رسانی سراسری و گسترده برای این رویداد ملی است.
از آن سو، تولید داخلی به هیچ روی وضعیت بسامانی ندارد. همه می دانیم که امروز 
در چه ش��رایطی به س��ر می بریم، و همگان از رکود و کسادی که در حوزه اقتصادی 
کش��ور به خصوص صنعت ساختمان حاکم است باخبریم. بنابراین جای هیچ شک و 
تردیدی باقی نمی ماند که برای حمایت از تولید داخلی و نیز کمک به تولیدکنندگان 
برای حفظ بقای خود در این شرایط خطیر، اتحاد و اجماع کلیه دستگاه های ذی ربط 

و نیز عزم راسخ آنان برای تغییر این وضعیت ضروری است. 
در این میان، برگزاری نمایش��گاه های تخصصی آن هم در ابعاد نمایشگاه صنعت 
س��اختمان تهران مطمئنا می تواند در کمک به تولیدکنندگان س��هم بس��زایی داشته 
باش��د. اما متاسفانه در هیچ بخش��ی از برنامه  ها و سیاست های این نمایشگاه طرحی 
ب��رای این منظور دیده نمی ش��ود. برای نمونه در غالب گزارش هایی که مس��ئوالن 
از برگزاری نمایش��گاه ش��انزدهم ارائه داده اند، افزایش حضور ش��رکت های خارجی 
به عنوان دس��تاوردی برای این نمایش��گاه عنوان ش��ده بود. البت��ه از دیدگاه ما نیز 
حضور پرش��مار غرفه گذاران از کشورهای پیش��رفته جای مباهات دارد و آن را ثمره 
تالش های دولت تدبیر و امید در زمینه تنش زدایی بین المللی و از دستاوردهای دوره 
پس��ا برجام می دانیم. اما حضور شرکت های خارجی به صورت موجود تنها به بخش 

بازرگانی کشور کمک کرده و به نظر نمی رسد کمک چندانی به بخش تولید کند.
ب��ه هرح��ال حتما این ام��کان وجود دارد ت��ا طرح هایی ریخته ش��ود که از چنین 
رویداده��ای بزرگ��ی و از ای��ن هزینه کردهای کالن، س��ودی ملی و مان��دگار عاید 
کش��ورمان ش��ود. برای مثال اگر برنام��ه ای برای حضور خری��داران خارجی در این 
نمایش��گاه ت��دارک دیده می ش��د و تالش هایی ب��رای شناس��اندن کاالی ایرانی به 
مصرف کنندگان کش��ورهای دیگر صورت می گرفت، مس��لما می توانست به ارتقای 
صادرات کشور کمکی کرده باشد و هم تولیدکنندگان عرصه ساختمان را دلگرم کند. 
نمی توان تردیدی به خود راه داد که درون زایی اقتصادی بدون برون نگری جای رشد 
چندانی ندارد. در این رکود سنگین، مسلما باز شدن راه صادرات یکی از راهکارهای 
عملی برای نجات و در ادامه پیش��رفت تولید ملی به ش��مار می آید؛ و در این رهگذر 
یک نمایش��گاه تخصصی و بین المللی با ابعاد نمایشگاه س��اختمان تهران، گام های 

خوبی می توانست و می تواند در این زمینه بردارد.
چرا که از یک طرف، صنعت س��اختمان کش��ورمان از یک دوره رونق ش��دید وارد 
رکودی ش��دیدتر شده اس��ت، بنابراین تولیدکنندگانی که به واسطه دوره رونق رو به 
فزونی گرفته اند، اگر می خواهند گرفتار تنازع بقا نش��وند فقط باید چشم به بازارهای 
بین المللی داشته باشند؛ از طرف دیگر، بیشتر کشورهای همسایه ایران مصرف کننده 
محصوالت صنایع س��اختمانی هستند؛ به نظر، راه برون رفت از این وضعیت بحرانی 

کامال روشن و مشهود است.
به هرحال نمی توان و نباید کش��ف بازارهای بین الملل��ی را از تولیدکنندگان انتظار 
داشت، چرا که ما در عصر تخصص گرایی زندگی می کنیم. به طور قطع و یقین یکی 
از کارکردهای نمایش��گاه ها گش��ودن دروازه  بازارهای جدید ب��ه  روی تولیدکنندگان 
اس��ت؛ و اگر غی��ر از این بود چ��ه نیاز و ضرورتی داش��ت ک��ه تولیدکننده متحمل 

هزینه های مادی و معنوی سنگین حضور در نمایشگاه ها شود.
در پای��ان تاکی��د می کنیم که تردیدی در حس��ن نیت برگزارکنن��دگان و مجریان 
نمایش��گاهی وجود ندارد. اما از س��وی دیگر به واس��طه وظیفه ذاتی مطبوعاتی خود 
باید به نقد کمبودهای مش��هود بنش��ینیم و منصفانه آسیب شناس��ی کنیم. امیدواریم 
نمایش��گاه صنعت ساختمان تهران با قوت بیشتری به کار خود ادامه دهد و تغییراتی 
که مس��ئوالن وعده آن را داده ان��د به توانمندی و کارآی��ی آن بیافزاید. همچنین از 
ته دل آرزو می کنیم که در سیاس��تگذاری های آتی ب��رای برگزاری دوره های بعدی 
این نمایش��گاه، شاهد گنجاندن تالش هایی باش��یم که ضمن حمایت از تولید ملی، 

تولیدکنندگان کشورمان را نیز بیش از پیش توانمندتر و موفق تر سازد.
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همانطور که در نوش��ته های پیش��ین مورد اشاره قرار گرفت، یکی از مسائلی که صنعت در، 
پنجره و نمای آلومینیوم کشور درگیر آن است، وجود برندهای داخلی وخارجی و اولویت دادن 
به هر کدام از آنهاس��ت. با وجودی که در حال حاضر در بخش نما و همچنین سیس��تم های 
ترمال بریک، عمدتا پروفیل های خارجی مصرف می ش��ود، نکته مهم و قابل توجه آن اس��ت 
که ش��رکت های داخلی در تالش هس��تند تا با تجهیز امکانات خود این محصوالت را در سبد 

کاالیی خویش جای دهند.
تا پیش از ورود ش��رکت های داخلی به حوزه سیس��تم های نوین در و پنجره، در واقع نوعی 
مرزبندی نانوش��ته وجود داش��ت؛ بدین صورت که در بازار پروفیل های نرمال و س��نتی در و 
پنجره، از محصوالت داخلی اس��تفاده می ش��د و در سیس��تم های نوین ترم��ال بریک و نما، 
سیس��تم های خارجی و اغلب برندهای ترک مورد مصرف قرار می گرفت. اما به دلیل جذابیت 
ب��االی این بخش از بازار و تقاضای باالی آن، توجه تولیدکنندگان ایرانی به این بخش جلب 
شد و خوشبختانه در جهت تولید این محصوالت گام های مثبتی برداشته شد و تولیدکنندگان 

وطنی در این زمینه سرمایه گذاری های خوبی انجام داده و می دهند.
نمایش��گاه صنعت ساختمان امسال این مسئله را به خوبی نشان داد. در این نمایشگاه شاهد 
بودیم که چندین شرکت جدید با ارائه سیستم های ترمال بریک و نما، عمال به بازار انحصاری 
برندهای خارجی دست یافته اند. البته پیش از آن شرکت هایی بودند که به واقع پرچم دار تولید 
داخلی در این زمینه به ش��مار می آمدند، اما اکنون می بینیم که شرکت های جدیدی پا به این 

عرصه گذاشته، و باعث افزایش تنوع و قدرت عرضه محصوالت داخلی شده اند.
فکر می کنم می توانیم بگوییم که امروز انحصار این بازار، شکس��ته ش��ده است؛ بازاری که 
تنوع محصول و کیفیت باال حرف اول را در آن می زند؛ بازاری که سال هاست برای رسیدن به 
آن تالش می کنیم؛ بازاری که تا به امروز میلیاردها ریال از پول مملکت در آن صرف اشتغال 

کشورهای دیگر و در نتیجه بیکاری خودمان شده است.
روشن است که مقصود ما مخالفت با واردات نیست، زیرا اعتقاد داریم که واردات محصوالت 
باکیفی��ت ب��ه رقابتی کردن ب��ازار می انجامد و اگ��ر غیر از این باش��د و در صورت انحصاری 
ک��ردن بازار، صنعت در مس��یر نابودی ق��رار خواهد گرفت. ما نیز هم��واره مخالف انحصاری 
ش��دن بازار بوده و هس��تیم. به عقیده م��ا، آزادی در واردات و تن��وع در محصوالت و امکان 
انتخاب مش��تری، سبب پویایی این صنعت خواهد ش��د. در واقع رشد و تعالی در سایه رقابتی 
آزاد ممکن خواهد بود. این همان دس��تاوردی اس��ت که امروز صنعتگران با تالش و زحمت 
فراوان به آن دس��ت یافته اند. باید در نظر داش��ت که ش��رکت های فعال در صنعت آلومینیوم 
فراز و نش��یب های بس��یاری را پشت سر گذاش��ته اند، از دوره جنگ تحمیلی تا روزگار سخت 
تحریم ها؛ و همواره نشان داده اند که می توانند با اراده و دانش خود و استفاده از علم روز دنیا، 
دس��ت نیافتنی ها را ممکن سازند. مشارکت فعال این شرکت ها در فضای مجازی، به اشتراک 
گذاش��تن تجارب، مباحثات طوالنی و س��رمایه گذاری مناس��ب در به روز کردن ماشین آالت، 
نش��انه های امیدوارکننده ای برای افق های روشن این صنعت به شمار می آیند. در حال حاضر 
ش��رکت های قدیمی و ریش��ه دار با متحول کردن ساختار س��نتی خود و به کارگیری نیروهای 
جوان و حتی کارشناس��ان خارجی، حرف های بسیاری برای گفتن دارند؛ و اکنون، این وظیفه 

ماست که یاریگر تولید ملی کشورمان باشیم. 
نباید روزگاری را فراموش کنیم، که وقتی س��خن از سیستم های ترمال بریک وکرتین وال 
به میان می آمد، تنها گزینه مناس��بی که در اختیار داش��تیم، سیس��تم های اروپایی بود؛ اما در 
حال حاضر، گزینه های داخلی نیز خودی نشان می دهند، و حال این وظیفه ماست که بدان ها 

اولویت دهیم.
یک��ی از مهم ترین دالیل روی آوردن صنعت آلومینیوم به سیس��تم های جدید، اس��تفاده از 
تجارب ش��رکت هایی اس��ت که معایب سیس��تم های داخلی و مزایای سیستم های خارجی را 
شناس��ایی کرده و به تولیدکنندگان راهکار نش��ان دادند. اما این روند باید تداوم داش��ته باشد. 
روزگاری بود که میان تولیدکننده ومصرف کننده ارتباطی وجود نداش��ت، اما امروز این فاصله 
به لطف فضای مجازی وگروه های تلگرامی برداشته شده و تولیدکنندگان بسیار سریع بازخورد 

محصوالت خود را در بازار می بینند و می توانند معایب کار خود را برطرف کنند.

اینجا نقش ش��رکت های معتبر در زمینه پنجره و نما که با برندهای معتبر خارجی همکاری 
می کنند، اهمیت بس��زایی می یابد. در واقع دینی به گردن این شرکت هاس��ت؛ این شرکت ها 
پیش تر و در فقدان سیس��تم های داخلی به استفاده از سیس��تم های خارجی و حتی تبلیغ آنها 
مبادرت داش��تند، اما امروز که صنایع داخلی پیشرفت کرده اند، این شرکت ها باید دین خود را 
به صنعت کشورمان ادا کنند و پروژه های خود را بومی سازی کنند، و حتی سیستم های مناسب 

با شرایط گوناگون اقلیمی کشورمان طراحی کنند. 
امروز زمان دادن ذکات فرا رسیده است؛ شرکت های باسابقه ای که تا به حال از سیستم های 
خارجی اس��تفاده کرده اند باید ذکات علم و تجربه خود را بدهند و این تجربه و همیاری را با 
ش��رکت های تولیدکننده داخلی به اش��تراک بگذارند تا این شرکت ها بتوانند محصوالت قابل 

رقابت با سیستم های خارجی تولید کنند.
توجه داش��ته باش��یم که هر یک ش��اخه پروفیلی که در داخل تولید می شود، حداقل برای 
چندی��ن کارخان��ه تولید آنادایز، خدمات رنگ و مونتاژ ایجاد اش��تغال می کن��د؛ در مقابل، هر 
یک ش��اخه پروفیلی که از خارج وارد می شود، عاملی برای افزایش بحران بیکاری کشورمان 
خواهد بود. دوباره تاکید می کنم که بازار باید رقابتی باشد و برند داخلی و خارجی باید در کنار 
یکدیگر عرضه ش��وند، ولی حداقل توقع ما، ایجاد س��همی برابر برای تولید داخل در بازار نما 
و پنجره ترمال بریک اس��ت. همین س��هم 50 درصدی می تواند باعث رونق چرخه اقتصادی 

همکاران ما شود.
در اینجا باید خاطرنش��ان کنم که دراین راستا انجمن در، پنجره، نما و صنایع وابسته ایران 
ب��ا ایج��اد کارگروه های مختلف همچون کارگروه آموزش و اس��تاندارد س��عی در ایجاد منابع 
خوب اطالعاتی و فنی برای تولیدکنندگان داخلی دارد و این ش��رکت ها می توانند با عضویت 
در انجمن، ما را در این زمینه یاری کنند. مرحله بعد از کسب سهم 50 درصدی سیستم های 
نما و پنجره ورود به بازارهای صادراتی اس��ت. در حال حاضر ش��رکت های س��اخت پنجره و 
نمای ایران دارای قدرت فنی بسیار باال در طراحی و اجرا هستند. اگر به همین میزان بتوانیم 
تولیدکنندگان سیس��تم هایمان را قدرتمند س��ازیم، آن وقت حرف های بسیاری برای گفتن در 
زمینه صادرات خواهیم داش��ت. حداقل توقع ما، کسب س��همیه ای از صادرات به کشورهایی 
اس��ت که به همان میزان، در این  زمینه به ای��ران واردات می کنند. این مهم، همان توازن و 
رقابت آزاد اس��ت؛ به جای جلوگیری از واردات و وضع قوانین بازدارنده، باید به دنبال سیاس��ت 
موازنه بود. باید اعتماد به نفس ش��رکت های داخلی را ارتقا داد و با مش��ارکت هرچه بیش��تر 
این ش��رکت ها در س��ندیکای آلومینیوم و انجمن در و پنجره و نما و صنایع وابس��ته ایران، از 
این قابلیت ها بهره جس��ت، تا این تشکل ها بتوانند با تجمیع توانمندی های اعضا خود، ضمن 
ارتباط با اتاق های بازرگانی کش��ورهای مختلف گام های مهم��ی در عرصه صادرات بردارند. 

زمان، زمان عرضه و رقابت است و این رقابت باید عادالنه باشد.

صنعت آلومینیوم؛ برند خارجی یا برند داخلی
حمید شعبانی / مدیریت شرکت قشم آلومان 
و رییس انجمن در، پنجر ه، نما و صنایع وابسته ایران
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پنجره ایرانیان از کلیه بازدیدکنندگان محترمی که از غرفه این نشریه در نمایشگاه 
صنعت ساختمان تهران بازدید کردند، تشکر و قدردانی می کند. 

گفتنی اس��ت، شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان از 22 تا 25 مردادماه 1395 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

قدردانی پنجره ایرانیان از بازدیدکنندگان غرفه این نشریه در نمایشگاه تهران

پنجره ایرانیان: پرس��یا پروفیل، رنگ پایه آب مخصوص مصنوعات چوبی داخل و 
خارج ساختمان zobel را به بازار ارائه کرد.

شرکت پرسیا پروفیل نماینده رنگ zobel آلمان با توجه به نیاز بازار و مشتریان 
به کاالی باکیفیت، رنگ پایه آب مخصوص چوب zobel را به س��بد کاالیی خود 

اضافه کرد. 
 گفتنی است، شرکت پرسیا، نماینده رنگ zobel آلمان، با بیش از 8 سال سابقه، 

ارائه دهنده رنگ پایه آب مخصوص پروفیل یو.پی.وی.سی در کشور است. 

محصول جدید پرسیا پروفیل به بازار آمد
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پنج��ره ایرانیان: ش��رکت آتاتک از تمامی صنعتگرانی که از غرفه این ش��رکت در 
نمایش��گاه های تخصصی شهرهای اصفهان، قزوین و سنندج بازدید به عمل آوردند، 

تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش پنجره ایرانیان، شرکت آتاتک، تولیدکننده پروفیل های پنج کانال سری 

60 و یراق آالت یو.پی.وی.س��ی در نمایشگاه های تخصصی در و پنجره اصفهان در 
مردادماه، و قزوین و سنندج در شهریورماه حضور داشت.

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

قدردانی آتاتک از بازدیدکنندگان نمایشگاه های اصفهان، قزوین و سنندج
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پنجره ایرانیان: ش��رکت ایلیاد کار وشمگیر تولیدکننده پروفیل های یو.پی.وی.سی پراتیک، 
در مرداد ماه امسال واحد نمونه استان گلستان معرفی و به مهندس اکتای قاضی، رئیس هیات 
مدیره شرکت ایلیاد کار وشمگیر، به عنوان صنعتگر برتر استانی تندیس و لوح تقدیر اهدا شد.
بن��ا بر اخباری که در اختی��ار تحریریه پنجره ایرانیان قرار گرف��ت، با حضور دکتر رحمانی، 
قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر صادقلو، اس��تاندار گلستان و جمعی از مدیران 
اجرایی اس��تان گلستان، در تاریخ 24 مرداد ماه، گروهی از تولیدکنندگان استان گلستان مورد 

تقدیر قرار گرفتند.
در این جلس��ه، شرکت ایلیاد کار وش��مگیر به عنوان یکی از واحدهای نمونه استان معرفی 
شد و از مهندس اکتای قاضی، رئیس هیات مدیره شرکت ایلیاد کار وشمگیر، به عنوان یکی 

از صنعتگران برتر استان گلستان با اهدای تندیس و لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.
گفتنی اس��ت، ش��رکت ایلیاد کار وش��مگیر تولیدکننده پروفیل های یو.پی.وی.س��ی با برند 

پراتیک است که در استان گلستان مشغول به فعالیت می باشد.

تقدیر از اکتای قاضی به عنوان صنعتگر برتر گلستان
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پنج��ره ایرانیان: هوش��نگ گ��ودرزی، رئیس هیات 
مدیره س��ندیکای صنای��ع آلومینیوم ای��ران در برنامه 
»س��اعت صنعت« رادیو اقتصاد اظهار داش��ت: صنعت 
آلومینیوم پیش��ینه ای پنجاه س��اله در کش��ور دارد، اما 
مسئوالن نس��بت به رشد و توسعه س��رمایه گذاری در 

آن اهتمام نداشته اند. 
به گ��زارش خبرنگار پنجره ایرانیان، اهم مش��کالت 
و مس��ائل صنعت آلومینیوم کش��ور در رادیو اقتصاد به 
بحث و بررس��ی گذاشته شد. در برنامه چهارشنبه شب، 
27 مردادماه، »س��اعت صنعت« که با حضور هوشنگ 
گودرزی، رئیس هیات مدیره و عضو سندیکای صنایع 
آلومینیوم ایران، آریا صادق نیت حقیقی، دبیر سندیکای 
صنای��ع آلومینیوم ایران و مجید پورعط��ار، مدیرعامل 
شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو( ترتیب یافت، پیرامون 
ظرفیت ها، توانمندی ها و معرفی دس��تاوردهای صنعت 
آلومینی��وم کش��ور مباحثی مطرح ش��د و ه��ر یک از 
مهمانان به تحلیل گوشه ای از مسائل این صنعت مهم 

در کشور پرداختند. 

در این برنامه، ضمن اش��اره به پیش��ینه پنجاه ساله 
این صنعت در کش��ور، توانمندی ها و ظرفیت هایی که 
در این زمین��ه وجود دارد، مورد تجزی��ه و تحلیل قرار 
گرفت. محورهای مهم مورد بحث در این برنامه بدین 

شرح است:
 کارشناسان این برنامه با بررسی شرایط کلی صنایع 
مختلف کش��ور و روند رو به رش��د صنع��ت آلومینیوم 
در کش��ورهای همس��ایه، به دالیل کم توجهی و عدم 
برنامه ری��زی اصول��ی برای رش��د و گس��ترش صنایع 
آلومینیوم در کش��ور پرداختند.  ظرفیت تولید آلومینیوم 
کش��ور در ح��ال حاضر 500 هزار تن در س��ال اس��ت 
که طبق برنامه ریزی های انجام ش��ده و مطابق س��ند 
چش��م انداز 1404 بای��د ب��ه ظرفیت تولید ی��ک و نیم 
میلیون تن در س��ال برس��د، عددی که ش��اید نس��بت 
ب��ه میزان تولید فعلی ما قابل توجه باش��د، اما نس��بت 
ب��ه ظرفی��ت و توانمندی های کش��ور و در نظر گرفتن 
میزان فعلی تولید کش��ورهای کوچک منطقه مثل قطر 
و بحرین با ظرفیت تولید پنج میلیون تن در سال، اصال 

میزان قابل مالحظه ای نیست. 
بنا به اظهارات کارشناس��ان این برنامه، وجود معادن 
بوکسیت و ذخایر مواد اولیه، نیروی کار جوان و تحصیل 
کرده فراوان و سایر پیش شرط های توسعه این صنعت، 
زمینه را برای برنامه ریزی اصولی در جهت ارتقاء سطح 
تولید و گس��ترش صادرات این صنعت در کشور فراهم 
آورده  اس��ت. با این حال، بی ثباتی در تصمیمات کالن 
اقتصادی، بانکی و مالیاتی و تعدد مراکز تصمیم گیرنده 
در این زمینه، ش��رایط را برای س��رمایه گذاری خارجی 
در راس��تای رش��د و توس��عه این صنعت، دچار مشکل 

کرده است.
 البته کارشناس��ان بر این عقیده بودند که چشم انداز 
اف��ق 1404 و برنامه های دولت تدبیر و امید، بارقه های 
تازه ای برای آینده این صنعت به وجود آورده اس��ت که 
امیدوارند با توجه مس��ئوالن و ت��الش صنعتگران این 

برنامه ها به نتیجه مطلوب منجر شود. 
گفتنی است، مشروح این گفتگوی رادیویی در همین 

شماره به چاپ رسیده است.

گفتگوی رادیو اقتصاد با هوشنگ گودرزی

پنج��ره ایرانی��ان: emmegi ایتالی��ا از تمامی بازدیدکنندگانی ک��ه از غرفه این 
ش��رکت در نمایش��گاه بین المللی در و پنجره دوبی در ش��هریورماه 95 دیدن کردند، 

تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش خبرنگار پنج��ره ایرانیان، emmegi  ایتالیا بزرگ ترین تولیدکننده 
ماش��ین آالت مونت��اژ در و پنج��ره، در نمایش��گاه بین المللی دب��ی 2016، ویدوفا 

)WIDOFA, Windows Doors Facades( حضور فعال داشت.
گفتنی اس��ت، نمایش��گاه در و پنجره دوبی )زیرمجموعه نمایش��گاهBig5 ( یکی 
از معتبرترین نمایش��گاه  های آس��یا در رابطه با انواع محصوالت و ماشین  آالت در و 
پنجره، از 28 تا 31 ش��هریور 1395 )18 � 20 سپتامبر 2016( در مرکز نمایشگاهی 

دبی برپا   شد.

قدردانی emmegi ایتالیا از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره دوبی
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پنجره ایرانیان: البرز یراق ش��عبه دائمی خود را در بازار آهن مکان تهران در تاریخ 
17 شهریور 1395 افتتاح کرد.

ب��ه گزارش گروه خبری پنجره ایرانیان، روز چهارش��نبه 17 ش��هریور 1395 بازار 
آهن مکان تهران میزبان مراس��م افتتاحیه ش��عبه دائمی ش��رکت البرز یراق بود. در 
این مراس��م که با حضور نمایندگان این ش��رکت در سراس��ر ایران برگزار شد، هدف 
از راه اندازی این ش��عبه، رفاه حال مشتریان و تسهیل در انتقال محصوالت سفارش 

شده اعالم شد. 
بر اس��اس این گزارش، مدیریت مجموعه البرز یراق، با اش��اره به اصل مورد تاکید 
این ش��رکت مبنی بر تحویل کاال به مش��تری در 24 س��اعت، گشایش شعبه دائمی 

این ش��رکت در تهران را به عنوان گامی دیگر برای تثبیت این اصل اساسی شرکت 
البرز یراق اعالم کرد.

 ج��واد جعف��ری در بخش دیگری از س��خنان خود به محص��والت جدید پروفیل 
فنس��ترمن اش��اره کرد و از اضافه ش��دن پروفیل های کش��ویی در چندماه گذشته و 
همچنین اضافه ش��دن پروفیل های لمینیت در آینده ای نزدیک به س��بد محصوالت 

فنسترمن خبر داد.
گفتنی اس��ت، ش��رکت البرز یراق در زمین��ه تولید پروفیل های یو.پی.وی.س��ی با 
برند فنس��ترمن و توزیع انحصاری یراق آالت GEVISS و MAKO در شهر تبریز 

مشغول به فعالیت است.

شعبه دائمی البرز یراق در تهران افتتاح شد
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پنجره ایرانیان: مهندس س��عیدی، نماینده مردم تبریز، آذرش��هر و اسکو، به همراه 
هیات همراه در روز 14 مرداد از مجموعه هافمن دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی هافمن، نماینده مردم تبریز، آذرش��هر و اسکو در مجلس 
ش��ورای اس��المی؛ معاونت س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان؛ و همچنین 
مدیرعامل ش��هرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی به اتفاق هیئت همراه روز 5 شنبه 

14 مردادماه، جهت بازدید از توانمندی های هافمن، مهمان این شرکت بودند.
در این بازدید، مدیرعامل هافمن به طرح مس��ائل و مش��کالت موجود در صنعت 
یو.پی.وی.س��ی پرداخته و مهندس سعیدی نیز جهت پرداختن به موضوعات مطرح 
شده در این نشست و ارائه راهکارهای مناسب قول مساعد داده و از امکانات تولیدی 

این واحد صنعتی بازدید به عمل آوردند.

پنج��ره ایرانی��ان: معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل گمرکات ای��ران به همراه هیات عالی رتبه ای، 
همزمان با هفته دولت از کارخانه هافمن دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی هافمن، روز پنج ش��نبه 4 ش��هریور ماه مسعود کرباسیان، معاون وزیر اقتصاد و 
دارایی و رئیس کل گمرکات ایران، ناظر جدید گمرکات استان آذربایجان شرقی، مدیرعامل شهرک صنعتی 
س��رمایه گذاری خارجی به اتفاق هیات همراه و همچنین خبرنگاران صدا و س��یمای مرکز اس��تان، مهمان 
هافمن بودند. طی بازدید مهمانان از س��الن و خط��وط تولید، مدیران هافمن نیز عالوه بر طرح موانع پیش 
روی صنعت یو.پی.وی.سی به مسائل و مشکالت موجود در گمرک از جمله تاخیر در سیستم EPL و  ثبت 
سفارشات از طریق سیستم گمرک و سایت بازرگانی و قطعی مکرر سیستم گمرک اشاره کردند و همچنین 
جهت حمل مس��تقیم مواد اولیه و ماش��ین آالت به محل کارخانجات بدون نیاز به تخلیه آن در گمرک نیز 

پیشنهاداتی ارائه گردید. 

بازدید نماینده مردم تبریز از هافمن

معاون وزیر اقتصاد و دارایی از هافمن دیدار کرد

اخبار شرکت هافمن
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پنجره ایرانیان: مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنایع 
آلومینیوم ایران، دوم شهریورماه در محل اتاق بازرگانی و صنایع 

و معادن ایران برگزار شد.
بن��ا بر گزارش های رس��یده، در این جلس��ه ابتدا بر اس��اس 
مقررات، انتخاب هیات رئیسه به رای گذاشته شد که در نتیجه، 
آقایان هوش��نگ گودرزی به عنوان رئی��س مجمع، آریا صادق 
نیت حقیقی و علی کاردگر، به عنوان ناظران و ابوالفضل رضایی 
به  عنوان منش��ی مجمع برگزیده ش��دند و س��پس مجمع وارد 

دستور کار خود شد.
در ادام��ه گزارش عملک��رد هیات مدیره در جلس��ه قرائت و 
برنامه های انجام ش��ده تش��ریح شد و س��پس گزارش بازرسی 
توس��ط بازرسان قرائت و به اس��تماع حاضران در جلسه رسید. 
پس از آن، گزارش صورت های مالی مربوط به  عملکرد 1394 
قرائت و بودجه پیشنهادی برای سال 1395 به شور گذاشته شد، 
که پس از ایراد نظرات توسط اعضای حاضر پیرامون عملکرد و 
بیان نقطه نظرات اصالحی، گزارشات مالی و عملکرد به همراه 

بودجه پیشنهادی مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
در ادامه، طبق یکی از مباحث دس��تور جلسه مجمع، انتخاب 
بازرس��ان در دس��تور کار قرار گرفت که از نامزدهای بازرس��ی 
دعوت ش��د ت��ا به معرفی خ��ود بپردازند و پ��س از آن انتخاب 
بازرسان از طریق آراء کتبی انجام شد. در نتیجه پس از شمارش 
آراء ماخ��وذه، به ترتیب آقایان حس��نعلی رضایی مقدم از گروه 
کارخانجات نورد آلومینیوم، س��یدعلی اکبر حس��ینی از ش��رکت 
تعاونی آلومینیوم میهن و سیدعلی بنی طباء از اتحادیه سراسری 
آلومینیوم در س��اختمان، به عنوان بازرس��ان اصلی و علی البدل 

سندیکا برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنام��ه اطالعات نیز به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار جهت 
درج اطالعیه ه��ا و آگهی ها تعیین ش��د. در پایان، هیات مدیره 
به تشریح برنامه های آتی و خط مشی پیش رو پرداخته و جهت 
حص��ول و تحقق اهداف عالی صنعت آلومینیوم از ش��رکت ها و 

فعاالن صنعت برای همکاری دعوت به عمل آورد.

مجمع عمومی سندیکای صنایع آلومینیوم ایران برگزار شد
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پنجره ایرانیان: مهندس نعمت زاده در مراس��م افتتاحیه نمایشگاه ساختمان تهران گفت: با 
توجه به اهمیت حوزه مسکن قصد داریم سال آینده نمایشگاه را در دو بخش برگزار کنیم. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق تعاون ایران، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در مراس��م افتتاح نمایش��گاه صنعت ساختمان که با حضور دبیرکل و اعضای هیات 
رئیس��ه اتاق تعاون ای��ران و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار ش��د، با بیان اینکه مس��ئله 
ساختمان از اهمیت قابل مالحظه ای نسبت به سایر صنایع برخوردار است، گفت: ساالنه بین 
4 تا 5 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ ایجاد می شود که این مسئله نیازمند توجه به حوزه 

صنعت ساختمان است.
وی با بیان اینکه بین 60 تا 70 درصد هزینه هایی که در کشور در بحث ساخت و ساز انجام 
می شود مربوط به ساختمان است، گفت: با توجه به اهمیت حوزه مسکن قصد داریم نمایشگاه 
را در دو بخش برای س��ال آینده برگزار کنیم. یکی از برنامه ریزی ها برگزاری نمایش��گاه در 
جوار فرودگاه امام خمینی اس��ت، چراکه نمایش��گاه بین  المللی تهران گنجایش بیش از این را 
برای برگزاری نمایشگاه ندارد و کمبود زمین در نمایشگاه بین المللی موجبات گالیه برخی از 

صنعتگران را برای حضور در نمایشگاه به دنبال داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نوآوری در بحث صنعت ساختمان بسیار چشمگیر 
بوده اس��ت، گفت: در سال 93 بزرگترین صادرکننده سیمان و پنجمین تولید کاشی سرامیک 

و همچنین در صنعت شیشه یکی از پیشتازان بودیم.
وی به رکود در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: اخیرا دو جلسه با معاون اول رئیس جمهور 
و جلس��ه دیگر با وزرا و بانک ها به منظور برطرف شدن رکود نسبی در بحث مسکن داشتیم؛ 

چرا که معتقدیم حتی در مقطع کوتاه نیز صنعت ساخت و ساز نباید دچار رکود شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ضرورت دارد سیاست هایی در جهت رونق مسکن 
که موتور توس��عه صنعت س��اختمان است تدوین ش��ود تا بتوانیم برای ایجاد اشتغال و رونق 

اقتصاد گام برداریم.

نعمت زاده با انتقاد از بهره گیری از س��ازه های آهنی در صنعت س��اختمان، گفت: متاس��فانه 
امروزه در کشور به غلط از سازه های آهنی استفاده می شود. این در حالی است که در بسیاری 
از کش��ورهای آمریکایی و اروپایی س��ازه های بتنی به کار می رود. از آنجا که ایران قصد دارد 
بیشتر به بحث صادرات آهن بپردازد، بهتر است سازه های بتن آرمه جایگزین سازه های آهنی 
ش��ود. وی بیان کرد: از دیگر اقدامات مهم در بخش س��اخت و ساز بهره گیری از محصوالت 
س��بک در ساخت و ساز است که باید متداول ش��ود. باید کاری کنیم که قیمت ساخت و ساز 
ارزان تر و کیفیت بهتر ش��ود. یعنی صادرکنندگان باید به س��متی بروند تا محصوالت خود را 
صادر کنند. یعنی بازار صنعتگران باید جهانی شود. البته تامین کاالی داخل نیز ضرورت دارد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به برگزاری جلس��ات شورای عالی صادرات هر سه ماه 
یکبار، گفت: این جلس��ات به صورت منظم برگزار می ش��ود. یکی از اهداف مهم در ش��ورای 
عالی صادرات تبیین سیاست هایی برای افزایش کاالهای ساخت و ساز است. اگر صنعتگران 
تولی��دات را با کیفیت بهتری به بازار عرضه کنن��د عالوه بر بازارهای داخلی بازارهای جهانی 

هدف صادراتی آنها خواهد بود.

سال آینده نمایشگاه ساختمان در دو بخش برگزار می شود

پنجره ایرانیان: هفتمین دوره نمایشگاه تخصصی در و پنجره، ماشین آالت و صنایع 
وابسته مشهد، مهرماه امسال برگزار می شود.

به گزارش پنجره ایرانیان، هفتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره، ماشین آالت و 
صنایع وابسته مشهد، از 6 الی 9 مهرماه 95 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

مشهد دائر می شود. 
گفتنی اس��ت، متقاضیان می توانند با مراجعه به س��ایت این نمایش��گاه، نسبت به 

ثبت نام و انجام مراحل دریافت مجوز جهت حضور در نمایشگاه اقدام کنند. 

ثبت نام هفتمین دوره نمایشگاه در و پنجره مشهد آغاز شد 

پنجره ایرانیان: نهمین نمایش��گاه تخصصی صنعت س��اختمان و سیستم های سرمایشی و 
گرمایشی لرستان در آبانماه 95 برگزار می شود.

به گزارش پنجره ایرانیان، نهمین نمایش��گاه تخصصی صنعت ساختمان، کاشی، سرامیک، 
در و پنجره و سیس��تم های سرمایش��ی و گرمایش��ی از 24 تا 28 آبان ماه95 در محل دائمی 

نمایشگاه های استان لرستان در خرم آباد برگزار می شود. 
گفتنی اس��ت، عالقه مندان به مش��ارکت در این نمایش��گاه می توانند با حضور در س��ایت 

نمایشگاه نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. 

ثبت نام نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان لرستان

اخبار نمایشگاهی
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پنجره ایرانیان: نمایش��گاه بین المللی در و پنجره دوبی از 
28 تا 31 شهریورماه 95 برگزار شد.         

به گ��زارش پنجره ایرانیان، نمایش��گاه در و پنجره دوبی 
)زی��ر مجموع��ه نمایش��گاه Big5(، یک��ی از معتبرترین 

نمایش��گاه های آس��یا در رابط��ه ب��ا ان��واع محص��والت و 
ماش��ین آالت در و پنج��ره، از 28 ت��ا 31 ش��هریور 1395 
)18�20 سپتامبر 2016( در مرکز نمایشگاهی دبی برپا شد.
بر اس��اس این گ��زارش، در این نمایش��گاه محصوالت 

مختلفی از جمله: درهای پارکینگ، درهای صنعتی، درهای 
اتوماتیک، آلومینیومی و چوبی، نرده، انواع قفل های امنیتی، 
ماش��ین آالت تولید درهای فلزی و چوبی، مواد خام و مواد 

اولیه و ده ها موضوع مرتبط دیگر به نمایش گذاشته شد.

نمایشگاه در و پنجره دوبی برگزار شد

پنجره ایرانیان: دکتر وین در چهارمین نمایش��گاه مش��ترک ایران و افغانستان که  
با حضور اکبر ترکان، مش��اور رئیس جمهور و دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی در کابل افتتاح شد، حضور یافت.
به گزارش پنجره ایرانیان، اکبر ترکان، مش��اور رئیس جمهور و علیرضا رئیس��یان، 
استاندار خراسان رضوی از غرفه دکتر وین در این نمایشگاه که از 16 تا 19 شهریور 
برگزار ش��د، بازدید کردند. همچنین اکبر ترکان مش��اور رئیس جمهور و دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جریان این س��فر، عالوه بر حضور در چهارمین 

نمایش��گاه مشترک ایران و افغانس��تان با برخی از مقامات این کشور از جمله عبداله 
عبداله رئیس اجرایی دولت این کش��ور دیدار کرد. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، 
عالوه بر مسئوالن و مقامات تجاری و بازرگانی ایران، محمدرضا بهرامی سفیر ایران 
در افغانستان شرکت کرد. همچنین وزیر اقتصاد افغانستان و تعدادی دیگر از مقامات 

مرزی و محلی دو کشور در این مراسم حضور داشتند.
گفتنی اس��ت، در این نمایشگاه 77 ش��رکت ایرانی در زمینه های کشاورزی، مواد 

غذایی، ساختمانی، طبی، الکترونیکی، نساجی و غیره حضور دارند.

پنجره ایرانیان: ش��رکت آساش به منظور تحویل سریع و بدون محدودیت در انتخاب رنگ 
پروفیل ه��ای آلومینیوم تولیدی خود به مصرف  کنن��دگان ایرانی، عالوه بر انبار تهران، انباری 

جهت محصوالت خام در محل کارخانه آساش در ترکیه راه اندازی کرده است.
بنا بر اخباری که از س��وی ش��رکت گروتمان، نماینده آس��اش در ایران، در اختیار تحریریه 
پنجره ایرانیان قرار گرفت، این ش��رکت برای رفاه حال مشتریان ایرانی و تامین خواسته های 
مش��تریان در خص��وص رنگ و تس��ریع در زمان تحوی��ل، اقدام به تخصی��ص انباری برای 

پروفیل های خام آساش در محل کارخانه آساش در ترکیه کرده است.
بر اساس این گزارش، برای تامین تنوع گسترده رنگ های آنادایز و پودری و تحویل سریع و 
رفع محدودیت های موجود در انتخاب رنگ، دپوی پروفیل های خام آساش در کارخانه آساش 
ایجاد خواهد شد تا بدون در نظر گرفتن محدودیت حجم، سفارش مشتریان به سرعت تحویل 

گردد. از مزایای اصلی این طرح می توان به برخی موارد زیر اشاره کرد:
� حذف محدودیت در انتخاب رنگ بر مبنای حداقل وزن سفارشی؛

� عدم نیاز به تغییر رنگ پروفیل برای مصرف کننده و حذف هزینه ها و ریسک تغییر رنگ 
پروفیل؛

� تحویل پروفیل به مصرف کننده نهایی با لیبل اصلی آساش؛

� تسریع در زمان تحویل پروفیل ها؛
� تنوع گسترده رنگ های پودر و آنادایز؛

 qualicoat, تحوی��ل رنگ ه��ای مختل��ف تح��ت اس��تانداردها و گواهی ه��ای �
qualanod و گارانتی کامل سیستم ها توسط خود آساش.

حضور مشاور رئیس جمهور در غرفه دکتر وین 

خبری خوش برای مشتریان آساش در ایران
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پنج��ره ایرانیان: معاون معماری و شهرس��ازی وزارت راه 
و شهرس��ازی در نشس��ت مشترک مس��ئوالن وزارت راه و 
شهرس��ازی با معاون اول رئیس جمهور با ارائه گزارش��ی از 
وضعیت جمعیتی، شهرس��ازی و تح��والت از افزایش تعداد 
خانوار در سراسر کشور خبر داد و گفت: در شهرهای مشهد، 
تبریز و تهران برای پیگیری موضوعات با چالش های عمده 

مواجه هستیم.
به گ��زارش ایس��نا، پی��روز حناچ��ی دبیر ش��ورای عالی 
شهرس��ازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی 
وزیر راه و شهرسازی در جلسه مشترکی که مسئوالن ارشد 
وزارت راه و شهرس��ازی به ریاس��ت دکت��ر عباس آخوندی 
با اس��حاق جهانگیری معاون اول رئی��س جمهوری درباره 
موض��وع اقتص��اد مقاومتی داش��تند، گفت: بن��د 7 اقتصاد 
مقاومت��ی بحث ایج��اد انضباط و جلوگی��ری از ایجاد رانت 
ش��اید نزدیک تری��ن موضوع به بحث هایی اس��ت که ما در 
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری تعقیب می کنیم.
دبیر ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری ایران در ادامه، 
گزارش��ی از وضعیت شهرسازی کشور را بین سال های 35 
تا 90 ارایه کرد و در تشریح آن گفت: ایران جزو کشورهایی 
اس��ت که نرخ رشد جمعیتی در آن بسیار باال است. در حال 
حاضر آماری که از س��ال 90 داریم نشان می دهد که 71.4 
درصد جمعیت ش��هری در مقابل 28.5 جمعیت روس��تایی 
اس��ت. جدول تحوالت رشد جمعیت نیز نشان می دهد ما از 
سال 35 تا 90 در مناطق شهری رشدمان 5.3 بود. در حال 

حاضر این رشد 2.4 درصد است.
نرخ رشد جمعیت در روستاهای کشور منفی است

معاون معماری و شهرس��ازی وزیر راه و شهرسازی ادامه 
داد: نرخ رش��د جمیعت روستایی در حال حاضر منفی است 
و نرخ رش��د جمعیت ش��هری نس��بت به نرخ رشد جمعیت 
کشور افزایش پیدا کرده است. همچنین، نرخ رشد جمعیت 
بطورکلی )جمعیت روس��تایی و شهری( کاهش داشته و به 
1.29 درصد رس��یده اس��ت. این در حالی است که در کنار 
کاهش بُعد خانوار، نرخ رشد جمعیت کاهش یافت اما تعداد 

خانوار افزایش پیدا کرد.
حناچی تاکید کرد: آمارها از افزایش خانوار در سطح کشور 
نش��ان می دهد که ما به تعداد مسکن بیشتری در کشور نیاز 
داریم. سیاس��تگذاری حوزه شهرسازی کشور با ارائه جداول 
و آماره��ای تحوالت جمعیتی کش��ور توضی��ح داد: جدول 
تحوالت س��ال های 1355 تا 1390 نشان دهنده آن است 
ک��ه بعد خانوار از 5.02 به 3.55 رس��یده اس��ت. بدین معنا، 
تقریبا در هر خانوار ایرانی تقریبا س��ه و نیم نفر حضور دارند 

و جمعیت خانوار کشور بیش از سه نفر است.
حناچی گفت: هرم س��نی کش��ور در حد فاصل 85 تا 90 
نش��ان دهنده آن اس��ت که ما یک جمعیت انباش��ته ای در 
بخ��ش جوان یعنی از  20 تا 30 س��ال داری��م و همچنین 
ن��رخ دوم افزایش جمعی��ت ب��ا ازدواج و زاد و ولد در حال 

شکل گیری و رشد است.
وی ادام��ه داد: گزارش وضعیت ش��هرهای کش��ور بین 
سال های 65 تا 90 نشان می دهد که ما در سال 65، دارای  
16 ش��هر با بیش از 250 هزار نف��ر جمعیت بوده ایم که در 
حال حاضر به 29 شهر افزایش یافته است. همچنین، تعداد 
شهرهای بین 100 تا 250 هزار نفر جمعیت، 25 شهر بوده 
که در حال حاضر به 57 شهر افزایش پیدا کرده و شهرهای 
بین 50 تا 100 هزار نفر جمعیت از 46 به 81 و ش��هرهای 

کمتر از 50 هزار نفر از 455 به 999 شهر رسیده است.
رشد فزاینده شهرها در فاصله سال های 85 تا 90

حناچی در جمع بندی وضعیت جمعیت کش��ور گفت: در 
حال حاضر 1331 شهر داریم که در فاصله سال های 35 تا 
90 نرخ به شدت افزایش پیدا کرده؛  مخصوصا در سال های 

85 تا 90 این نرخ به شکل فزاینده ای رشد داشته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هم اکنون، هشت 
ش��هر تهران، مش��هد، کرج، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و 
قم بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند که باید تمهیدات 
خاصی برای آنها اندیشید و در این بین تهران با فاصله قابل 

توجهی از دیگر کالنشهرها در حال رشد انفجاری است.
حناچی با بیان اینکه تراکم جمعیت کش��ور در س��ال 35، 
21 نف��ر در کیلومتر مربع بود و این مقدار در حال حاضر به 
46 نفر افزایش پیدا کرده است، گفت: میزان شهرنشینی در 
س��ال های پس از انقالب و به ویژه در سال های 85 تا 90 
قابل مالحظه است که این میزان در شهرهای البرز، تهران 

و قم بیش از سایر شهرهای کشور است.
براس��اس گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازی، وی میزان 
شهرنش��ینی ق��م را وضعیتی خ��اص عنوان ک��رد و افزود: 
قم وضعی��ت خاصی دارد چ��ون یک اس��تان و عمال یک 
ش��هر عمده دارد ولی در البرز و تهران میزان شهرنش��ینی 
ناهنجاری و تمرکز وجود دارد که نرخ رش��د جمعیت و نرخ 
جمعیت شهرنشین در البرز 90.5 و در تهران 92.8  است و 

نشان دهنده تمرکز بیش از حد در این مناطق است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نوع مهاجرت ها و 
تفکیک آنها در فاصله سال های 85 تا 90 از کنترل آنها در 

شهرهای بزرگ خبر داد و گفت: نوع مهاجرت ها و تفکیک 
آنه��ا در فاصله س��ال های 85 تا 90 نش��ان م��ی دهد که 
مهاجرت های کلی کش��ور در شهرهای بزرگ کنترل شده 
اس��ت. همچنین، آمارها نشان می دهد که ما دوران سختی 

را از 75 تا 85 پشت سر گذاشتیم.
رشد انفجاری جمعیت شهر تهران در سال 90

حناچی تصریح ک��رد: در نمودار کلی تراکم جمعیت نقاط 
شهری و نقاط روستایی، رشد انفجاری جمعیت شهر تهران 
در سال های 90 شاهد بودیم. وی ادامه داد:گزارش آمایش 
سرزمین نیز نشان از عدم تعادل بین دو نیمه شرقی و غربی 
کشور به لحاظ وسعت، جمعیت، شاغالن، بخش کشاورزی، 
صنع��ت، خدم��ات، تراکم جمیع��ت، تراکم ش��هر و تراکم 
روس��تایی دارد. آمارها نش��ان می دهد که بخش ش��مالی و 
غربی کشور به نسبت بخش شرقی و جنوبی جمعیت پذیرتر 
است. همچنین زیرساخت ها، خط لوله گاز، نفت خام، فرآورده 
های نفت��ی، برق، ذخایر معدنی، مرزهای آبی، راه آهن، راه 
ه��ای اصلی و بزرگراه ها و خدمات عمومی، بیمارس��تان ها، 
تعداد دانش��جویان، هتل ها، س��ردخانه ها، س��یلوها، نسبت 
بیکاری با باس��وادی و زیرس��اخت های فرهنگی همچون 
سالن های سینما و تئاتر، همگی نشان دهنده این هستند که 
ما از یک عدم تعادل و برخورداری در سطح کشور مواجهیم.
وی در پای��ان با اش��اره ب��ه اینکه 10 س��ال مانیتورینگ 
)نظارت( بر نظام شهرس��ازی در کشور خاموش بود، گفت: 
در 10 س��ال پیش از دولت یازدهم، مانیتورینگ شهرسازی 
کش��ور عمال خاموش ب��ود و بدیهی تری��ن موضوعاتی که 
باید پیگیری می ش��د نیز انجام نمی ش��د. ما در حال حاضر 
کاری ک��ه با حمایت جناب آقای آخوندی انجام دادیم دوره 
خاموش را پش��ت سر گذاش��تیم و به ش��فافیت و پیگیری 
مس��ایل نظارتی )مانتیورینگ( شهرس��ازی مشغولیم با این 
حال از این شفافیت و اطالع رسانی دچار چالش می شویم.

حناچی در پایان افزود: در شهرهای مشهد، تبریز و تهران 
در مورد پیگیری بدیهی ترین موضوعات با چالش های عمده 
مواجهیم اما با وجود مش��کالت به کار و وظیفه خود در این 

مدت به رغم چالش ها عمل خواهیم کرد.

 انتقاد از شهرنشینی ناهنجار تهران، البرز و قم در سال های ۸۵ تا ۹۰
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پنج��ره ایرانی��ان: باتوجه به این که وضعیت بازار مس��کن 
همچنان در سراش��یبی رکود به س��ر می برد ب��ه عقیده یک 
کارش��ناس مسکن، شاید به زودی باحدود 10 درصد افزایش 
قیمت در این صنعت مواجه ش��ویم که این رویداد در نهایت 
باز هم به معنی خروج از حالت رکود در حوزه مسکن نیست.
به گزارش ایس��نا، سعید آگش��ته، کارشناس مسکن ضمن 
تاکید بر اینکه وضعیت مس��کن همچنان به نس��بت چند ماه 
اخیر در رکود است اظهار داشت: عالوه بر وضعیت رکود اخیر 
در صنعت مسکن  بحث پیش بینی رکود پیش از انتخابات را 
خواهیم داشت که این مساله به رکود فعلی اضافه خواهد شد.
وی اف��زود: موض��وع مهم��ی که در حال حاضر از چش��م 
کارشناس��ان دور مانده، این است که باید قدرت خرید و توان 
اقتصادی مردم اضافه ش��ود. این در حالی است که موقعیت 
کشور نسبت به سه سال پیش از جهت میزان درآمد و سهمی 
که مردم برای خرید مس��کن در نظر م��ی گیرند، 20 درصد 
کاهش پیدا کرده است. س��عید آگشته در ادامه افزود: عالوه 
بر کاهش رتبه 20 درصدی خرید مسکن در جهان، در حوزه 
اجاره مس��کن هم این کاهش را شاهد بودیم. واین موضوع 
بیانگ��ر این مطلب اس��ت که سیاس��ت اقتصادی نتوانس��ته 
اس��ت به وضعیت مردم کمک کند. این کارش��ناس مسکن 
ضم��ن تاکید بر تغییر نک��ردن فعلی بخش رکود، بحث های 
مربوط به تورم، قدرت س��رمایه گذاری، ارزش نرخ س��رمایه 
و موضوعاتی از این دس��ت در ح��وزه اقتصاد کالن را عامل 
شکل گیری ویترین رکود دانست ودر ادامه اظهار داشت: این 
موضوع خودش می تواند متاثر از جریانات سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاس��ت کالن باشد و تمامی این موارد دست به 

دست هم داده است تا امروز، وضعیت به اینجا برسد.
این کارش��ناس مس��کن و شهرس��ازی ضم��ن پیش بینی 
افزای��ش 5 تا 10 درصدی خرید و ف��روش در آینده تصریح 
کرد: باتوج��ه به این درصد افزایش باز ه��م انتظار خروج از 
رکود در حوزه مسکن را نداریم، حتی اگر این موضوع همراه 

با یک رشد 10 درصدی باشد.
آگش��ته در خصوص رابطه عرضه و تقاضای حوزه مسکن 

در ای��ن روزها بیان کرد: عرض��ه و تقاضا در دوره رکود مدل 
خودش را دارد و این موضوع با تقاضای واحدهای مس��کونی 
کوچ��ک با ارزش معامالتی کم نمود پی��دا می کند و طبیعتا 
با توجه به این ش��کل از تقاضا عرضه هم مطابق با تقاضا به 
صورت همان واحدهای مسکونی کوچک با ارزش معامالتی 
کم خواهد بود. وی در ادامه امسال را با توجه به جمیع جهات 
سال پر رونق تری در حوزه خرید و فروش مسکن نسبت به 
سال  قبل دانست و در ادامه تاکید کرد که این رونق به معنی 

خروج از رکود و رونق بازار نیست.
این کارش��ناس مسکن درپاس��خ به این سوال که با توجه 
به اینکه میزان افزایش قیمت فعلی کمتر از نرخ تورم اس��ت، 
آیا این موضوع می تواند به عنوان گران ش��دن مسکن مورد 
ارزیاب��ی قرار گیرد؟ گفت: طبیعتا این به معنای گران ش��دن 
نیس��ت به دلیل اینکه در هر موضوعی شاخصی به اسم تورم 
وجود دارد. در حال حاضر دولت ش��اخص تورم را 9.2 درصد 
اعالم کرده اس��ت در نتیجه با توجه به اینکه در کشور قیمت 
عرض��ه پایین تر از قیمت تورم اس��ت اما ب��ا افزایش قیمت 

مسکن در کشور مواجه نیستیم. 
آگش��ته در مورد تاثیر وام مس��کن در تغیی��ر وضعیت بازار 
خرید و فروش مس��کن اظهار داش��ت: همان رونق نس��بی 
در ح��وزه تقاض��ای مردم نس��بت ب��ه واحدهای مس��کونی 

ارزان قیم��ت و کوچ��ک متاثر از بحث وام هاس��ت و طبیعتا 
ای��ن موضوع واحدهای ب��زرگ را در بر نم��ی گیرد اگر هم 
به واحدهای بزرگ تعلق گیرد دارای س��هم اندکی است که 
این مس��اله تاثیری در بازار آن ها نمی گذارد و درنتیجه همان 
رونق احتمالی و پیش بینی ش��ده به دلیل افزایش وام است.

وی در خصوص اقدامات الزم جهت خروج از وضعیت کنونی 
بازار خاطرنش��ان ک��رد: این یک بحث جامع اس��ت که باید 
ب��ه صورت مفصل و مجزا در حوزه های اقتصادی، سیاس��ی، 
تغییر نگرش دولت وهمچنین تاثیر نظام بانکی مورد بررسی 
قرار گیرد. آگش��ته در ادامه در پاس��خ به این س��ئوال که وام 
های مس��کن اگر تا چه اندازه افزایش داشته باشد، می تواند 
ب��ه صنعت مس��کن کمک کند و آن را از رک��ود فعلی خارج 
س��ازد؟ اظهار داشت: برای این اتفاق بحث تامین مالی یکی 
از شاخص هاست و حتی اگر صد درصد برای خرید یک خانه 
وام تعلق بگیرد باز هم وضعیت مس��کن را تغییر نخواهد داد 
و ای��ن رویداد به فاکتورهای دیگری نیاز دارد که یک بخش 
آن به دولت باز می گردد و دلیل این بازگش��ت، گره خوردن 
بخ��ش عمده صنعت با اقتصاد کالن دولتی اس��ت و اقتصاد 
کالن دولت��ی ما کامال به نظرات دولت��ی و حاکمیتی متکی 
اس��ت. در نهایت تاش��اخص های دیگر فراهم نش��ود انتظار 

خروج مسکن از طریق اعطای وام، نظر کارشناسی نیست.

 انتخابات ۹۶ به رکود بازار مسکن می افزاید

پنجره ایرانیان: رییس اتحادیه مشاوران امالک کشور با اشاره به سخنان یکی از مدیران 
عامل ش��هرهای جدید مبنی بر این که مش��اوران امالک حق انجام معامالت مسکن مهر 

را ندارند، این صحبت را مغایر قانون تجارت، قانون داللی و قانون نظام صنفی دانست.
به گزارش ایسنا، حسام عقبایی اظهار کرد: بر اساس قانون تجارت، قانون داللی و قانون 
نظام امور صنفی، مرجعی که می تواند نس��بت به خرید و فروش امالک و اموال اقدام کند 
اعضای صنف مش��اوران امالک هس��تند و مشاوران امالک سراسر کشور حق این را دارند 

که امالک مسکن مهر را معامله کنند.
وی اف��زود: رییس جمه��ور بارها بر این موضوع ک��ه دولت نباید به بن��گاه داری بپردازد 
تاکید کرده اند اما ظاهرا برخی مدیران ش��هرهای جدید قصد دارند بنگاه ها را به ش��هرهای 

خودشان ببرند.

رییس اتحادیه مش��اوران امالک تاکید کرد: اساس��ا این که مدیریت های شهرهای جدید 
بن��گاه داری و کارگ��زاری کنند اقدامی غیرقانونی اس��ت؛ چرا که این از وظایف مش��اوران 
امالک است. لذا تمامی مشاوران امالک می توانند واحدهای مسکن مهر را خرید و فروش 
کنند. فقط باید دقت کنند که احراز مالکیت به درس��تی صورت گیرد تا به حقوق متعاملین 

خسارتی وارد نشود.
عقبای��ی ب��ا بیان این که به وزارت راه و شهرس��ازی توصیه می کن��م زیرمجموعه تحت 
مدیری��ت خود را نس��بت به قوانین و مقررات توجیه کند گف��ت: ورود دولت به بحث خرید 
و فروش امالک و ایجاد کارگزاری دفتر فروش برای مس��کن مهر، مغایر اصل 44 قانون 
اساس��ی اس��ت؛ چرا که دولت باید از تصدی خود بکاهد و بخش خصوصی را فعال کند اما 

ظاهرا برخی آقایان قصد دارند مسیری برخالف اصل 44 دنبال کنند.

 اعتراض به بنگاه داری دولت در مسکن مهر
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پنج��ره ایرانیان: ب��ه دنبال تعیین کارم��زد 5 درصدی 
بانک مس��کن برای ضمانت اجرای مسکن قسطی، انبوه 
س��ازان به دنبال روش دیگری برای اجرای طرح مسکن 

قسطی هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، فروش قس��طی مسکن یکی از 
طرح هایی بود که از س��وی انبوه سازان مطرح شد تا قدری 
به بازار مرده مس��کن جان ده��د و واحدهایی که در طول 4 
س��ال رکود، با مش��کل خریدار مواجه بودند به این وسیله به 

فروش برسند.
در زمانی که این پروژه از س��وی انبوه س��ازان مطرح شد، 
متقاضیان زیادی هم نسبت به خانه دار شدن امیدوار شدند و 
س��رو صدای زیادی هم برای اجرای آن به پا ش��د. مطابق با 
این طرح، انبوه س��ازان واحدهای خود را به صورت اقساط و با 
پیش پرداخت توافقی با خری��داران به آنها واگذار می کردند. 
ام��ا در این بین برای ضمانت معامالت، تصمیم گرفته ش��د 
که بانک مس��کن فقط برای ضمانت در این معامالت حضور 

داشته باشد.
براس��اس طرح اولیه، بانک مسکن با ضمانت 150 میلیون 
تومان از مبلغ هر واحد موافقت کرد در حالی که انبوه س��ازان 
پیش��نهاد رقمی باالتر را داده بودند تا قدرت خرید متقاضیان 
افزای��ش یافته و تعداد بیش��تری توان ورود ب��ه این طرح را 

داشته باشند.
همچنین مبلغ قس��ط هر واحد در ماه بین 3 تا 3.5 میلیون 
تومان با بازپرداخت بین 3 تا 7 سال خواهد تعیین شده بود و 
قرار بود که مبلغ س��ود این اقساط هم 2 درصد باالتر از تورم 

موجود با 4 درصد کارمزد بانکی تعیین شود.
اما در این بین، بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی 
این ح��وزه کارمزد 5 درصدی را برای ای��ن معامالت تعیین 
کرد که رقم بس��یار باالیی محسوب می ش��ود. در واقع این 
بانک ن��ه تنها کمکی به اجرای این پ��روژه و طرح خانه دار 

شدن متقاضیان نکرد بلکه با تعیین چنین کارمزدی عمال راه 
اجرای این پروژه را مسدود کرد.

 سازندگان مسکن معتقدند که این کارمزد هزینه متقاضیان 
را باال می برد و صرفه اقتصادی ندارد این در حالی اس��ت که 
هم وام دهنده و هم فروش��نده، انبوه س��ازان هستند و بانک 
هیچ پولی را نمی پردازد  و بر این اساس،  دلیل تعیین چنین 

کارمزدی مشخص نیست.
در این خصوص رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با 
بیان اینکه متاس��فانه تعیین کارمزد 5 درصدی از سوی بانک 
مسکن موجب توقف این طرح شد، گفت: شرایط تفاهم نامه 
بانک مسکن با انبوه سازان به گونه ای نیست که متقاضیان 

مسکن از آن استقبال کنند.
حسن محتشم با اشاره به اینکه کارمزد 5 درصد غیرمنطقی 
است، اظهار داش��ت: همچنین سقف 150 میلیون تومان که 
برای ضمانت از سوی بانک تعیین شده نیز بازدارنده معامالت 

قسطی مسکن است چرا که رقم زیادی را پوشش نمی دهد.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اعالم اینکه یک 
واحد مس��کونی تا 500 میلی��ون تومان قیمت دارد که با این 
سقف تعیین ش��ده باید متقاضی 350 میلیون تومان بپردازد، 
افزود: انبوه س��ازان به این نتیجه رس��یده اند که از روش های 

دیگری این طرح را اجرایی کنند.
محتش��م به همکاری با دفاتر اس��ناد رس��می اشاره کرد و 
گفت: انبوه س��ازان از طریق دفاتر اسناد رسمی می توانند با 
متقاضیان وارد معامله شوند و این دفاتر تضمین ثبت واحد و 

پرداخت اقساط را برعهده می گیرند.
وی با بیان اینکه اگر متقاضی اقس��اط را به موقع پرداخت 
نکند فروشنده می تواند مطابق با ضمانت ثبت اسناد، اجراییه 
صادر کند، اظهار داش��ت: انبوه س��ازان این روش را انتخاب 
کردند و تعیین رقم پیش فروش و اقس��اط هم توافقی خواهد 

بود و دیگر سقفی برای رقم قسطی شدن وجود ندارد.

 حذف بانک مسکن از طرح مسکن قسطی

پنجره ایرانیان: نرخ هر برگ اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از تس��هیالت مسکن 
در فراب��ورس به بی��ش از 100 هزار تومان افزایش یاف��ت و همچنان روند صعودی را 

طی می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از تسهیالت مسکن به 
هر برگ بیش از 100 هزار تومان افزایش پیدا کرد که یک رکود در چندماهه اخیر به شمار 
می رود. در واقع متقاضیانی که س��پرده گذاری را برای دریافت وام در بانک مسکن انجام 

نداده اند باید با مراجعه به فرابورس این اوراق را خریداری کنند.
براین اساس، قیمت اوراق وام مسکن به بیش از 100 هزار تومان رسیده یعنی به عبارتی 
برای دریافت وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن، متقاضیان باید بیش از 10 میلیون تومان 
اوراق خریداری کنند که رقم بسیار باالیی است و سهم زیادی از نقدینگی آنها را می بلعد.

باوجود اعتراض هایی که در چند ماه اخیر به نرخ اوراق تس��هیالت مس��کن شده بود، اما 
بازهم به نظر می رس��د که تالشی برای بهبود این وضعیت نمی شود و همچنان این اوراق 
با نرخ های باالیی به فروش می رس��د. این در حالی اس��ت که تعریف این تسهیالت برای 

افزایش توان متقاضیان بازار مسکن بوده و باید به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند.
این در حالی اس��ت که هنوز انتقاداتی به نرخ سود این تسهیالت و زمان بازپرداخت آنها 
می ش��ود و فعاالن بازار مس��کن معتقدند که با این ش��رایطی که بانک مسکن برای ارائه 

تسهیالت تعیین کرده نمی توان از رکود خارج شد.
در این خصوص حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی به مهر گفته بود: اینکه چه 
برنامه ای برای کاهش نرخ س��ود تسهیالت مسکن وجود دارد تا صرفه اقتصادی بیشتری 
برای متقاضیان داشته باشد، برعهده بانک است و آنها این موضوع را مشخص می کنند.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه وزارت راه و شهرس��ازی موافق کاهش 
نرخ س��ود تسهیالت بانکی مسکن است، افزود: در هرصورت سیاست کلی معاونت مسکن 
حمایت از کاهش نرخ س��ود اس��ت، بنابراین از هرگونه برنامه ای در این خصوص حمایت 
می کنیم. این در حالی اس��ت که نه تنها در این مدت کاهش نرخ س��ود این وام ها و مدت 
بازپرداخت مطرح نش��ده بلکه متقاضیان ب��رای دریافت این وام باید هزینه قابل توجهی را 

بپردازند که می تواند بازار مسکن را بیش از گذشته در رکود فرو ببرد.

 افزایش نرخ اوراق وام مسکن
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پنج��ره ایرانی��ان: بر اس��اس اعالم معاون مس��کن و 
س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی س��هم مسکن از کل 

هزینه خانوارها در ایران 33 درصد اعالم شده است.
به گزارش ایس��نا، هزینه های مس��کن که هنوز بخش 
قابل توجهی از درآمد خانواده های ایرانی را می بلعد تقریبا 
مع��ادل دو برابر میانگین جهانی اس��ت. البت��ه در برخی 
کش��ورهای توس��عه یافته هزینه مس��کن به کمتر از 10 

درصد می رسد.
از جمله دالیل اصلی باال بودن هزینه مسکن در ایران، 
قیمت ب��االی زمین، تمرکزگرایی در کالن ش��هرها، نبود 
برنامه ای مشخص برای مسکن استیجاری، تطبیق اجاره 
بها با سود بانکی، تکانه های اقتصاد کالن، نوسانات قیمت 
نفت، نوس��انات اقتصاد مسکن و چالش های طرف عرضه 
و تقاضا است. البته تجربه نشان داده حمایت های مستقیم 
دولت ها در ایران از بخش مسکن چه از طریق تسهیالت 
و چه از طریق س��اخت، ن��ه تنها موج��ب کاهش هزینه 
مسکن نش��ده، بلکه جهش های ادواری قیمت مسکن را 
در پی داش��ته و توان خرید خانوارهای متوسط به پایین را 

نحیف تر کرده است.
بررس��ی ها نش��ان می دهد در کش��ورهای توسعه یافته 
مس��کن حدود 10 ت��ا 15 درص��د از کل هزینه اقتصادی 
م��ردم را در بر می گیرد و این رقم هم اکنون در ایران 33 
درصد اس��ت. البته در سال 1375 این عدد 37 درصد بود 
که تا س��ال 1384 به 31 درصد رسید و با روی کار آمدن 
دولت نهم، سهم مسکن در اقتصاد خانوار به 45 درصد در 

سال 1392 افزایش یافت.
در کشورهای توسعه یافته با به کار گرفتن نظام  مالیاتی 
مناس��ب و پایش مستمر میزان عرضه و تقاضا، دوره های 
رونق و رکود بخش مس��کن مدیریت شده است. موضوع 
کلیدی دیگری که کامل کننده دالیل منطقی بودن قیمت 
مس��کن در این کش��ورها و نب��ود مازاد تقاض��ا یا کمبود 
عرضه است، توازن نس��بی تقاضای مسکن در تمام پهنه 
جغرافیایی این کشورها است. اما در طول چهار دهه اخیر 
در ایران، بدون در نظر گرفتن ش��رایط زیس��ت محیطی و 
توسعه شهرها، مهاجرت از روستا به شهر به طور روزافزون 
صورت گرفته و میزان شهرنشینی از کمتر از 40 درصد به 
بیش از 92 درصد رسیده است. همچنین،  تمرکز امکانات 
و س��رمایه در پایتخت و به تبع آن میل هرچه بیشتر افراد 
به س��کونت در این کالن ش��هر، آن را ب��ا کمبود فضای 
س��کونت و مازاد تقاضای مسکن روبه رو کرده است. این 
روند به این ختم ش��ده که هم اکنون متوس��ط قیمت یک 
متر آپارتمان مس��کونی در شهر تهران در حدود 4 میلیون 
توم��ان گزارش می ش��ود که در نتیجه،  ب��رای خرید یک 
آپارتمان 100 متری متوس��ط در تهران و با پس انداز یک 

میلیون تومان در ماه، 33 سال زمان الزم است.
معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی با 

بیان این که به طور متوسط هر خانوار 33 درصد درآمدش 
را ص��رف مس��کن می کن��د، اظهار کرد: ای��ن رقم برای 
دهک های پایین خیلی باالتر اس��ت و به اقتصاد خانوارها 
ضربه می زند. همچنین با نقش��ی که مس��کن در اقتصاد 
کالن دارد و چهره نمایی از وضعیت موجود که 23 میلیون 
خانوار در برابر 22 میلیون مسکن داریم نشان می دهد که 
در حال حاضر با کاهش یک میلیون واحدی مسکن برای 

خانوارهای کشور روبه رو هستیم.
حام��د مظاهریان گف��ت: در حال حاض��ر، در ازای هر 
100 خانه م��ا 104 خانوار داریم. اگرچ��ه در طی انقالب 
کار بزرگ��ی صورت گرفت و میزان هر 100 خانه در برابر 
127 خانوار در اوایل انقالب به این رقم رسید، اما باید این 
نکت��ه را نیز مدنظر قرار دهی��م که الگوها تغییر کرده اند و 
با اینکه رش��د جمعیت کاهش داش��ته اما در بُعد خانوار با 
افزایش قابل توجهی مواجه بودیم. زیرا به عنوان نمونه با 
هر طالقی که در کش��ور رخ می دهد به تعداد خانوارها نیز 

افزوده خواهد شد.
وی ادام��ه داد: طب��ق آمار س��ال 1390، یک میلیون و 
600 هزار خانه خالی داریم )یک میلیون و 200 هزار واحد 
مس��کونی در محدوده شهری و 400 هزار واحد مسکونی 
در مح��دوده روس��تایی( که این میزان کمبود مس��کن را 
ب��رای افراد نیازمن��د به واحد مس��کونی تامین نمی کند و 
این ه��ا واحده��ای خال��ی گران قیمتی هس��تند که برای 
س��فته بازی ایجاد ش��ده اند. بدین معنا، عمال نتوانس��ته ایم 
برای مازاد جمعیتی نیازمند و متقاضی مس��کن، مس��کن 

تهیه کنیم.
یک کارشناس، علت اصلی باال بودن هزینه مسکن در 
اقتص��اد خانوارهای ایرانی را ارزش افزوده ناش��ی از رانت 
دولتی دانس��ت و گفت: قیمت خانه به هزینه های ساخت، 
قیمت زمین و هزینه های جانبی وابسته است. سوال این 
اس��ت چرا در تهران خانه ای که هزینه س��اخت آن کمتر 
از یک میلیون تومان اس��ت و در لوکس ترین حالت به 2 
میلیون تومان می رس��د باید بین مت��ری 4 تا 18 میلیون 

تومان فروخته شود؟
محم��د عدالت خ��واه افزود: س��ودی که س��ازندگان و 
تولیدکنندگان بخش مس��کن طی 5 دهه اخیر بردند بیش 
از آنک��ه به دلیل زحمت آنها باش��د ناش��ی از رانت های 
غیرمستقیم ایجاد شده دولت از طریق تاسیسات زیربنایی 

با بودجه های ملی بوده است.
در حال حاضر جامعه اجاره نش��ین ی��ا همان متقاضیان 
مصرفی خرید مسکن، 33.2 درصد کل خانوارهای موجود 
در کشور را تشکیل می دهند که این گروه به لحاظ »زمان 
انتظ��ار« و »هزینه تامین مس��کن« به ترتیب 2.4 برابر و 
1.36 برابر نرخ عرف جهانی را باید متحمل شود تا بتواند 
وضعیت ملکی خود را ارتقا داده و در گروه صاحب خانه ها 
قرار گیرد. متقاضیان مس��کن ملکی در ایران که جمعیت 
آنه��ا از 28.5  درصد کل خانوارها در س��ال 84 به 33.2 
درصد در سال 91 افزایش پیدا کرده، هم اکنون با احتساب 
100 درصد درآمد س��االنه خود، باید 12 سال پس انداز و 
تجهیز مالی انج��ام دهند تا بتوانند بعد از این دوره انتظار 
آپارتمان با قیمت متوس��ط بازار، خری��داری کنند. این در 
حالی اس��ت که نرخ رایج برای طول زمان دسترس��ی به 
مس��کن که از نس��بت قیمت مس��کن متوس��ط به درآمد 
ساالنه خانوار به دست می آید، در دنیا رقمی معادل 5 سال 
اس��ت. از طرفی، سهم مس��کن در سبد هزینه خانوارهای 
اجاره نشین �� جمعیت متقاضی مسکن �� از 28 درصد در 
سال 84 به 34 درصد در سال 91 تبدیل شده که این نیز 
در مقایسه با نرخ رایج در جهان که 25 درصد است، سهم 

باالیی به حساب می آید. 
در پژوهش��ی، س��ه علت ب��رای کاهش ن��رخ مالکیت 
خانواره��ا از 71.5 درصد در س��ال 84 به 66.8 درصد در 
سال 91 شناس��ایی شده که ش��امل افزایش ساالنه نرخ 
تورم، کاهش درآمد واقعی خانوار و افزایش قیمت مسکن 
می ش��ود. همچنین آنچه باعث افزایش س��هم مسکن در 
سبد هزینه  خانوارها طی این سال ها شده نیز به سه عامل 
تغییرات درآمد خانوار، قیمت مسکن و اجاره بها برمی گردد.

 خرج ۳۳ درصدی مسکن بر دوش ایرانی ها
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پنجره ایرانیان: آمارهای جدیدی که معاونت شهرس��ازی 
وزارت راه و شهرس��ازی منتش��ر کرده نش��ان از آن دارد که 
وضعیت رشد جمعیتی ایران در طول سال های گذشته تفاوت 
چندانی پیدا نکرده و همچنان چه در مناطق شهری و چه در 

مناطق روستایی رشد تولدها پایین است.
به گزارش ایسنا، هر چند در طول سال های گذشته تالش 
ش��ده با باال بردن برخی از سیاس��ت های تشویقی نسبت به 
افزایش رش��د جمعیتی ای��ران برنامه ریزی های گس��ترده ای 
ص��ورت گیرد و بار دیگر الاقل در مناطق ش��هری اوضاع به 
س��ال های نه چن��دان دور باز گردد، ام��ا آمارهایی که پیروز 
حناچ��ی معاون وزی��ر راه اعالم کرده نش��ان از آن دارد که 
همچنان نمی توان به س��رعت گرفتن رشد جمعیت در کوتاه 

مدت امیدی جدی داشت.
ق��رار گرفت��ن این آمار در کنار بحث نیاز س��االنه ایران به 
ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی جدید تفاوت هایی 

را در سیاست های کالن حوزه مسکن می طلبد.
اگ��ر در س��ال های میان��ی ده��ه 70 و دهه 80 س��اخت 
واحدهای مس��کونی جدید برای نس��ل جوان که به تشکیل 
خان��واده اقدام می کردند اولویت ج��دی این عرصه بود حاال 
وزارت راه و شهرس��ازی از احتمال یک تغییر دیدگاه کلی در 

این حوزه سخن می گوید.
ش��اخص کیفیت ساختمان در ایران که در ماه های گذشته 
بحث ه��ای زیادی درباره آن صورت گرفت��ه و از لزوم توجه 
به قوانی��ن موجود در این حوزه گرفته تا باال بردن اهرم های 
نظارتی موجود بر س��اخت و سازهای جدید حاال می تواند در 

قالب یک سیاست کلی دیگر عمل کند.
چند روز قبل وزیر راه و شهرس��ازی در جریان جلس��ه ای 
که با معاون اول رییس جمهور داش��ت اعالم کرد: با توجه به 

آنکه رش��د جمعیت در بس��یاری از شهرهای ایران با سرعتی 
کمتر از گذش��ته اتفاق می افتد این ش��انس وجود دارد که در 
این سال ها برنامه ریزی ها به سوی افزایش کیفیت ساخت و 
ساز سیر پیدا کند. صحبت از زندگی حدود 19 میلیون ایرانی 
در شرایط بد مسکن و البته لزوم بهبود کیفیت ساختمان های 
قرار گرفته در بافت های فرسوده باعث شده از سیاست جدید 
کیفی سازی مسکن به عنوان یک اولویت جدید یاد شود. هر 
چند هنوز نس��بت عرضه ساختمان در ایران با تقاضای فعال 
در بازار برابر نشده و همچنان برای هر 104 خانوار ایرانی به 
طور میانگین حدود 100 واحد مسکونی جدید ساخته می شود 
اما نزدیک ش��دن این آمار به یکدیگر نش��ان از احتمال یک 
تغییر رویه جدی دارد که نتیجه آن شاید محدود شدن ساخت 

و سازهای جدید باشد.
پیگیری این ش��اخص می تواند در حوزه استفاده حداکثری 
از زمین های قابل س��اخت و ساز در ش��هرهای بزرگی مانند 

تهران الگو گرفته و در سال های آینده بهبود کیفی واحدهای 
مسکونی را هدف اصلی خود قرار دهد.

با وجود آنکه هنوز عرضه کنندگان ساختمان در ایران پس 
از رکود چند س��اله گذش��ته اعتماد جدیدی به بازار نکردند و 
آمارها در این حوزه مثبت نش��ده اما به نظر می رس��د وزارت 
راه و شهرس��ازی بنا دارد سیاست تحریک عرضه خود را این 
بار در دو محور مجزا تعریف کند. سیاس��تی که از یک سو به 
س��اخت واحدهای مس��کونی جدید پس از تحریک تقاضای 
مس��کن در ماه های آینده خواهد پرداخت و از سوی دیگر به 
بهبود کیفیت ساختمان های ایرانی توجه ویژه ای خواهد کرد. 
باید دید بازار س��نتی مسکن ایران آیا توان آن را دارد که در 
این ح��وزه ورود کرده و این بار ش��اخص کیفیت را بر تعداد 
ارجحیت دهد یا در صورت جدی شدن طرح جدید وزارت راه 
و شهرس��ازی نیاز به برنامه ریزی های جدید در این حوزه نیز 

وجود خواهد داشت.

 آیا ساخت و ساز های جدید محدود می شوند؟

پنج��ره ایرانیان: دبیر انجمن انبوه س��ازان ای��ران دو نگاه دولت در رابطه با مس��کن را که 
از طرف��ی به دنبال رون��ق اقتصادی و از طرف دیگر در پی مهار تورم اس��ت، در تضاد با هم 
دانس��ت و گفت: سیاس��ت های ضد تورم باعث رکود می شود و از نظر من دولت در مهار تورم 

زیاده روی کرده است.
به گزارش ایس��نا، محمد مهدی مافی با اشاره به میزان موفقیت تالش های دولت در حوزه  
مس��کن، بیان کرد: وزارت راه و شهرس��ازی در این دوره تمام تالش��ش را بر روی افزایش 
وام مس��کن متمرکز کرد که نتایجی هم حاصل ش��د. سیاس��ت های کاهش نرخ سود بانکی 
هم تاثیری بیش��تر از وام مسکن بر جای گذاش��ت. ولی در کل این سیاست ها با وجود مثبت 
بودنش��ان اثر کمی داشته اند. این کارشناس اقتصاد مس��کن فعالیت های وزارت مسکن را به 
عوامل��ی که در داخل ای��ن حوزه می توانند اتفاق بیافتند و عواملی که وابس��ته به خارج از آن 
هس��تند تقس��یم و اظهار کرد: به نظر من وزارت مس��کن در این دوره بیش��تر به حوزه هایی 
رس��یدگی کرده اس��ت که از اختیارات خودش خارج اس��ت. یعنی در پی س��هم خواهی بخش 
مسکن از حوزه های دیگری نظیر اقتصاد و سیاست های پولی بوده که البته چندان هم موفق 
نبوده اس��ت. به عالوه از چارچوب همان وظایف تعریف ش��ده ی خ��ودش هم تا حدی غافل 
شده اس��ت. وی ضمن تاکید بر اهمیت موضوعات قیمت و معامالت و پیش بینی بازار مسکن 

در ماه های آینده، مس��ائل باالدستی و فرادستی را برای حل مشکالت مسکن دارای اهمیتی 
ویژه دانس��ت و 27 عامل موثر با درجه اهمیت های متفاوت را برش��مرد که اگر با ضرایب و 
توان های مختلف داخل یک فرمول اقتصادی جمع ش��وند، امکان پیش بینی بازار مس��کن را 
فراهم خواهند کرد. این کارش��ناس اقتصاد مس��کن برای خروج از رکود راهکاری را پیشنهاد 
می کن��د که به موجب آن رونق در بازار مس��کن بدون اتکا به مناب��ع دولتی اتفاق می افتد. به 
گفته وی این راهکار همان تس��هیل توافق بین خریدار و فروش��نده است که در آن فروشنده 
ابتدا درصدی از قیمت مسکن را از خریدار دریافت می کند و باقی آن را در مدت زمان معینی 
از مش��تری می گیرد. البته نیاز به عامل س��ومی به نام تضمین احساس می شود تا اعتماد بین 
فروش��نده و خریدار را بیش��تر کند. این تضمین را نه دولت، بلکه موسس��ات مالی و اعتباری 
می توانند با صدور تسهیالت اعتباری و چکی فراهم نمایند و در درجه دوم دفاتر اسناد رسمی 
می توانند نقش ایفا کنند. بدین ش��کل دولت می تواند بدون تزریق منابع مالی و از راه اجرای 
سیاس��ت های حمایتی از موسسات برای فراهم ش��دن تضمین برای فروشندگان و مشتریان، 
هم تحرکی در بازار مس��کن و هم اش��تغال قابل توجهی ایجاد کند. مافی در پایان در رابطه 
ب��ا خانه های اج��اره ای، غیرحرفه ای بودن و فردی بودن اج��اره داری در ایران را عامل اصلی 

آسیب زننده به این حوزه دانست.

 ادامه  سیاست های کنترل تورم به رکود مسکن دامن می زند
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پنجره ایرانیان: رییس انجمن انبوه س��ازان تهران می گوید 
اگر دولت از هم اکنون برنامه ریزی برای س��اخت یک میلیون 
واحد مس��کونی را در دس��تور کار قرار دهد 10 س��ال زمان 

می برد تا به نقطه سر به سر برسیم.
به گزارش ایس��نا، حسن محتش��م اظهار کرد: وام صندوق 
پس انداز مس��کن یکم بخشی از مخاطبان مسکن را پوشش 
می دهد که همان خانه اولی ها هس��تند که با ش��رایط خاص 
می توانند از آن استفاده کنند اما عموم متقاضیان مسکن واجد 
این ش��رایط نیستند و باید از طریق گواهی حق تقدم استفاده 
از تس��هیالت مسکن )اوراق تسه( اقدام کنند. در حال حاضر 
نیز قیمت هر برگ 500 هزار تومانی تس��ه حدود 100 هزار 
تومان اس��ت، یعنی نزدیک 20 درصد از وام مس��کن صرف 
خرید اوراق می شود که این مسئله کار را مشکل کرده و کم 

کم دریافت وام برای متقاضی گران تمام می شود.
رییس انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران ادامه داد: طبق 
طرح جامع مس��کن باید س��الیانه یک میلیون واحد مسکونی 
بس��ازیم ک��ه برنامه ریزی ب��رای آن نداش��ته و نداریم. حتی 
اگر از همین امروز اقدام برای س��اخت س��الیانه یک میلیون 
مس��کن را آغاز کنیم ممکن اس��ت 10 س��ال دیگر به نقطه 
سر به سر برسیم؛ زیرا در حال حاضر 19 میلیون حاشیه نشین 
در بافت های فرس��وده داریم ک��ه بخش زیادی از آنها بدون 
مسکن هس��تند. لذا نوسازی و تامین مسکن در این بافت ها 
باید توامان انجام ش��ود. وی همچنین به حدود یک میلیون 
ازدواج س��الیانه ک��ه نیاز به واحد مس��کونی را ایجاد می کند 
اش��اره و تاکید کرد: دولت باید تحوالتی در بخش مس��کن 
اعمال کند که منجر به گردش اقتصاد،  نقدینگی مناس��ب و 
چرخش در اقتصاد به ش��کل منطقی و اصولی شود و مسکن 
ب��ا اتکا به درآمد س��رانه از رکود دربیاید. به گفته محتش��م، 
اگر درآمد س��رانه در همین اندازه باش��د امکان فراهم کردن 
خانه برای متقاضیان مسکن فراهم نمی شود و از سوی دیگر 

تجمی��ع تقاضا نگرانی از این بابت ایجاد می کند که در آینده 
شرایط برای جهش قیمت مسکن فراهم شود. رییس انجمن 
انبوه س��ازان استان تهران همچنین درباره بازار اجاره و تاثیر 
کاهش س��ود بانکی به 15 درصد در بخش اجاره اظهار کرد: 
هر تصمیمی معموال اثرات منفی و مثبتی دارد. کاهش س��ود 
از این جهت که می تواند پول های بلوکه شده در بانک ها را 
وارد چرخه اقتصاد کند کار مثبتی اس��ت. دولت هم توانس��ته 
تورم را به زیر 10 درصد برس��اند. به همین لحاظ سود بانکی 
بای��د پایین بیاید و حدود 12 درصد بش��ود. وی تصریح کرد: 
از طرف دیگر با کاهش س��ود بانک��ی، موجرین دیگر عالقه 
ندارند که پول های خود را به بانک بس��پارند. به همین دلیل 
مبل��غ ودیعه را کاهش می دهند و اج��اره بها را باال می برند 
که این باعث فشار به مستاجران می شود. اما اجاره تابعی از 
قیمت ملک اس��ت و زمانی اجاره بها پایین می آید که آن قدر 
مس��کن داشته باشیم که در فضای رقابتی، اجاره بها کاهش 

یابد. محتش��م با اش��اره به نحوه خرید مسکن در کشورهای 
توسعه یافته گفت: در کشورهای توسعه یافته اجاره به قدری 
پایین اس��ت که افراد به جای خرید مسکن ترجیح می دهند 
اجاره نشین باشند؛ زیرا عرضه بیش از تقاضاست. اما در ایران 
قیمت اجاره بر مبنای قیمت ملک تعیین می شود که حداکثر 
یک چهارم و حداقل هم یک هفتم قیمت ملک را تش��کیل 
می دهد و این شرایط بستگی به کشش بازار دارد.  وی اظهار 
کرد: معموال وقتی نرخ س��پرده بانکی پایین می آید موجران 
از ودیع��ه می کاهند و ب��ه اجاره می افزایند. در این ش��رایط 
اجاره برای مستاجر سخت می شود. لذا زمانی که مستاجرین 
توان پرداخت نداش��ته باش��ند موجرین ناچارن��د معادله یک 
میلی��ون تومان ودیعه به ازای 30 هزار تومان اجاره را به 20 
هزار تومان برس��انند. فعال عدد 3 درصد سال هاس��ت که جا 
افتاده و با بخش��نامه و دستورالعمل کاهش نمی یابد اما فشار 

مستاجران می تواند این معادله را تغییر دهد.

 خانه دار کردن همه مردم ۱۰ سال زمان می برد

پنجره ایرانیان: معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی از صرف 
نزدیک به 500 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح نوس��ازی و بازس��ازی واحدهای روستایی 

کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزاهلل مهدیان در حاش��یه نشس��ت با مدیران اداره کل بنیاد 
مس��کن انقالب اس��المی آذربایجان شرقی گفت: در کش��ور پنج میلیون و 200 هزار مسکن 
روس��تایی داریم که در آغاز طرح نوس��ازی و بازسازی واحدهای روس��تایی در برنامه چهارم 
توسعه بیش از 85 درصد آنها فرسوده بود و از آن زمان ساالنه 200 هزار واحد از این مساکن 

فرسوده بازسازی شده اند. 
وی با بیان اینکه اعتبارات هزینه ش��ده برای این طرح توس��ط بنیاد مسکن با پرداخت وام 
کم بهره و کمک و آورده های مردم تامین شده است، افزود: تا کنون 140 هزار میلیارد ریال 
توس��ط بنیاد در این خصوص تامین و تخصیص اعتبار ش��ده و آورده مردمی نیز بیش از آن 
و حتی دو برابر تس��هیالت اعطایی از طریق بنیاد بوده که می توان گفت مجموع آنها رقمی 

نزدیک به 500 هزار میلیارد ریال است.

معاون بنیاد مس��کن انقالب اسالمی کشور در خصوص تسهیالت اعطایی در این طرح نیز 
گف��ت: زمان آغاز طرح در س��ال 84، 50 میلیون ریال وام چهار درص��دی به متقاضیان داده 
می ش��د که این رقم س��ال قبل 150 میلیون ریال با بهره پنج درصد بود و برای س��ال جاری 
نیز 170 و 200 میلیون ریال وام با کارمزد پنج درصد و امکان سفته زنجیره ای به روستاییان 
متقاضی بازس��ازی اعطا می ش��ود. وی ادامه داد: در قالب طرح بازس��ازی و نوسازی مسکن 
روس��تایی تاکنون برای دو میلیون 100 واحد تامین اعتبار ش��ده که از این تعداد قرارداد یک 
میلی��ون و 760 هزار واحد عقد ش��ده و یک میلیون و 550 واحد نی��ز مورد بهره برداری قرار 
گرفته و عالوه بر آن در بحث واحدهای سانحه دیده نیز 350 هزار مسکن روستایی نوسازی 
ش��ده اس��ت. مهدیان مجموع واحدهای روستایی نوسازی و بازس��ازی شده در کشور را یک 
میلیون و 950 هزار مورد عنوان و تصریح کرد: این تعداد معادل 39 درصد واحدهای روستایی 
بازس��ازی که در این میان آذربایجان شرقی با توجه به اس��تقبال خوب روستاییان و اقدامات 
قابل توجه اداره کل بنیاد مس��کن استان، رتبه نخست استفاده از تسهیالت نوسازی را با رقم 

بازسازی 52 درصد مسکن روستایی در اختیار دارد.

 صرف ۵۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی واحدهای روستایی
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پنجره ایرانیان: وجود 117 هزار مسکن مهر بدون متقاضی 
نش��ان می دهد دهک های پایین اس��تقبال چندانی از برخی 
ش��هرهای جدید نشان ندادند، قرار اس��ت برنامه ریزی آینده 

این شهرها برای دهک های متوسط و باال باشد.
به گزارش ایس��نا، در حال حاضر 17 شهر جدید با تخمین 
جمعیت 4 میلیون نفر وجود دارد و هش��ت ش��هر جدید دیگر 
ب��ا جمعیتی بالغ بر 655 هزار نفر در مرحله طراحی هس��تند. 
ب��ا این حال یک��ی از چالش های مدیران این ش��هرها اقبال 

نه چندان باالی مردم برای سکونت در این نقاط است.
پس از این که بخش بزرگی از پروژه های مس��کن مهر در 
درون ش��هرهای جدید تعریف شد، روند ساخت و ساز در این 
ش��هرها به سمت همسان س��ازی و یکنواختی جمعیتی پیش 
رف��ت؛ تا جایی که اغلب س��اکنان این ش��هرها را هم اکنون 
دهک های پایین جامعه تشکیل می دهند که البته عضو هیات 
مدیره شهرهای جدید طی روزهای اخیر ضمن اشاره به آغاز 
به کار 50 هزار واحد در ش��هرهای جدید گفته است: تمرکز 
ما در ساخت مسکن های جدید بر تامین نیاز متقاضیان اقشار 
متوسط و باالست چون در دولت قبل تمرکز در تامین مسکن 
در ش��هرهای جدید روی عرضه بر اقش��ار کم برخوردار بود 
که دیگر تقاضایی ازس��وی این قش��ر نیست و اکنون درنظر 
داریم در س��اخت خانه های جدید از گردش مالی و استفاده از 
روش های خوداتکا بهره ببریم. حبیب اهلل طاهرخانی افزود: در 
این راه شیوه ما بیشتر به صورت مشارکت با بخش خصوصی 
اس��ت و فقط 7000 واحد متمرکز بر اقش��ار کم درآمد اس��ت 
که این تع��داد را نیز امیدواریم با همکاری بنیاد مس��کن در 
قال��ب تنفس در عرض��ه و در نظر گرفتن تقس��یط بلندمدت 
قیمت اراضی به انجام برسانیم. با این وجود به نظر می رسد 

برای جریان بخشیدن به روند زندگی در شهرهای جدید باید 
رضای��ت زندگ��ی در آنها افزایش یابد و از حالت س��کونتگاه 
به نقاطی قابل س��کونت تبدیل ش��وند. چندی پیش در این 
خصوص حسین ایمانی جاجرمی عضو هیات مدیره شهرهای 
جدید، »مس��کن مهر« را از جمل��ه دالیل پایین آمدن اعتبار 
ش��هرهای جدید عنوان و تاکید کرد: در حال حاضر مس��کن 
مهر به عنوان محلی برای زندگی فقرا محس��وب می شود که 
درحقیقت موجب پایین آمدن اعتبار ش��هرهای جدید شده و 
تهدیدی را ب��رای این مناطق به وجود آورده اس��ت. ما باید 
ای��ن تهدید را به فرص��ت تبدیل کرده و با ایجاد ش��رایطی 
مطلوب از تمامی اقش��ار جامعه متقاضیانی را برای س��کونت 
در این ش��هرها داشته باشیم. بر این اس��اس انتخاب راهبرد 
توس��عه ش��هرهای جدید یکی از مسائل مورد اهمیت در این 
بخش است که کارشناس��ان می گویند باید به چگونگی قرار 
دادن افراد از قش��رهای مختلف به لحاظ اجتماعی و فیزیکی 

در کنار هم توجه ش��ود و برای توسعه شهرها از راهبردهای 
مشخصی مانند صنایع فرهنگی خالق و ... بهره ببریم.

بنابراین گزارش، احداث شهرک و شهرجدید توسط بخش 
غیردولت��ی در مقررات پیش بینی ش��ده که به جز 17 ش��هر 
موجود تاکنون پروانه احداث یک ش��هر جدید و 4 ش��هرک 
صادر و 5 مورد نیز فرایند امکان سنجی و مکانیابی و طراحی 
را طی می کنند. ضمن این که پروانه احداث دو شهرک ابریشم 
و گهرباران نیز به نام اداره کل راه و شهرسازی استان ها صادر 
ش��ده اس��ت. ش��هرهای اندیش��ه، پردیس، پرند، هشتگرد، 
بهارستان، فوالدشهر، مجلسی، صدرا، سهند، گلبهار، بینالود، 
رامش��ار، عالیشهر، رامین، شیرین شهر، مهاجران و علوی 17 
ش��هر جدید هستند که بعضی به بهره برداری رسیده و برخی 
دیگر در مراحل س��اخت قرار دارند. در این شهرها 800 هزار 
نفر س��کنی گزیده اند و پیش بینی می شود جمعیت شهرهای 

جدید تا 5 سال آینده به بیش از 2.5 میلیون نفر برسد.

 شهرهای جدید تغییر سیما می دهند؟

پنجره ایرانیان: رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با انتقاد از عدم حذف 
موانع بر سر راه کاردان ها پس از 15 سال، گفت: به ازای هر کاردان 6 مهندس وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی، مهدی موذن با بیان اینکه نظام کاردانی 
بر اساس قانون نظام مهندسی در سال 1381 ایجاد شد، اما رویکرد تک محوری مسئوالن، 
ای��ن س��ازمان را در انزوای مطلق قرار داده و بعد از پانزده س��ال کم��اکان موانع فعالیت ها 
برداشته نشده است، گفت: برخالف سازمان نظام کاردانی، توجه مطلق مسئوالن به سازمان 
نظام مهندسی بوده است؛ با وجود اینکه در آیین نامه نوشته شده که اگر جایی مهندس وجود 
نداشته باشد، کاردان می تواند فعالیت کند که این فرض با منطق و واقعیت ها سازگار نیست؛ 

در حالی که این دو سازمان، برآمده از یک قانون هستند و باید در کنار هم فعالیت کنند.
رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با بیان اینکه اعضای ما با مشکالت 
زیادی دس��ت و پنجه نرم می کنند، اظهار داشت: در آیین نامه قانون نظام مهندسی ظرفیت 
کاری برای مهندس��ان را حدود 2 هزار متر و ب��رای کاردان ها کمتر از 800 مترمربع تعیین 
ش��ده است؛ اما همین دستورالعمل هم اجرایی نمی شود و مسئوالن معتقدند تا زمانی که به 
همه مهندسان کار ارجاع نشود به کاردان ها کار نخواهیم داد. وی تصریح کرد: این موضوع 
منجر شده که یا کاردان های فنی به مشاغل مجازی روی آورند و یا اکثریت مهندس شوند؛ 
همچنین به جای اینکه به ازای یک نفر مهندس 3 نفر کاردان داشته باشیم، امروز به ازای 

یک نفر کاردان 6 نفر مهندس داریم که بی تردید صنعت ساختمان از این موضوع در آینده، 
آسیب های زیادی خواهد دید. موذن با بیان اینکه وقتی پروانه اشتغال فایده ای برای کاردان 
نداش��ته باش��د، حق عضویت هم  پرداخت نمی کند، افزود: این در حالی است که تنها منبع 
درآمدی ما به عنوان یک س��ازمان غیرانتفاعی، حق عضویت اعضا است. البته نگاه مدیران 
میانی وزارت راه و شهرس��ازی در س��ال های اخیر به کاردان ها مثبت نبوده است، افزود: به 
تازگی کمیته ای تخصصی برای بازنگری قانون نظام مهندس��ی تشکیل شده و متاسفانه از 

سازمان نظام کاردانی ساختمان برای بیان نقطه نظراتشان دعوت نشده است.
وی اضافه کرد: پس از تصویب قانون نظام مهندس��ی و کنترل س��اختمان، وزارت راه و 
شهرس��ازی باید ضوابط آیین نامه تش��کیالت حرفه ای کاردان ها را ظرف شش ماه تصویب 
می کرد؛ اما این کار بعد از ش��ش س��ال انجام ش��د. همین اتفاق باعث شد تا سازمان نظام 
مهندس��ی تمام کارها را در اختیار بگیرد و پیش��برد برنامه ها برای س��ازمان نظام کاردانی، 
سخت تر شود. موذن با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته حقوق مهندسان 
و تکنس��ین ها در حوزه اجرای ساختمان برابر اس��ت، ادامه داد: با اتخاذ سیاست های اشتباه 
توسط مدیران وزارت راه و شهرسازی، همه کاردان های فنی به جهت عدم ارجاع کار به آنها 
تمایل به ادامه تحصیل داشته و هم اکنون 400 هزار نفر مهندس و 60 هزار نفر کاردان فنی 

در کشور هستند و با  ادامه وضعیت موجود تعداد کاردان ها کمتر هم خواهد شد.

 وجود ۶ مهندس به ازای یک کاردان
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پنجره ایرانیان: معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
آم��ار و ارق��ام مبنی بر خ��روج بازار مس��کن از رکود واقعی 
هس��تند، گفت:  طرح ساخت 85 هزار مسکن اجتماعی را به 

سازمان برنامه و بودجه برای تصویب ارائه کرده ایم.
به گزارش ایلن��ا، حامد مظاهریان معاون امور مس��کن و 
ساختمان در نشس��ت خبری برگزاری همایش سیاست های 
توسعه مسکن در ایران گفت: در این همایش به موضوعات 
مختلف��ی از جمل��ه نظام تامین مالی مس��کن و راهکارهای 

جدید برای توسعه مسکن پرداخته می شود.
وی ب��ا تاکید بر اینکه بازار مس��کن در آس��تانه خروج از 
رکود قرار دارد، گفت: در طول س��ه س��ال گذشته دولت در 
بخش مس��کن به بخشی از اهداف تعریف شده رسید و روز 
گذش��ته هم اعالم شد که نرخ س��ود تسهیالت وام مسکن 
تک رقمی ش��د. مظاهریان با بیان اینکه کاهش نرخ س��ود 
تس��هیالت وام مسکن یکی از سیاس��ت های وزارت و راه و 
شهرس��ازی بود، گفت: توانستیم نرخ سود تسهیالت مسکن 
را در بافت های فرس��وده به 8 درصد و برای سایر واحدهای 
مسکونی به 9.5 درصد برسانیم. معاون وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه در 5 ماه اول امس��ال تعداد مبایعه نامه نس��بت 
به مدت مش��ابه در سال گذش��ته 16.5 درصد افزایش یافته 
اس��ت ، گف��ت: همچنین ارزش  این ق��رارداد هم 28 درصد 
افزایش یافته اس��ت. معاون امور مسکن و ساختمان با تاکید 
بر اینکه این افزایش ش��اخص ها نشان می دهد که نقدینگی 
در حال ورود به این بازار است ، گفت: شاهد ایجاد تحرکاتی 
در بازار مس��کن هستیم. وی همچنین درباره افزایش قیمت 
مسکن در حول نرخ تورم نیز گفت: قیمت هر مترمربع حدود 
8.6 درصد افزایش پیدا کرده اس��ت. وی افزود: این سیگنال 
خوبی می تواند برای س��رمایه گذاران باشد در حالی است که 
افزایش قیمت همچنان نزدیک به نرخ تورم عمومی است و 
نگرانی ایجاد نمی کند. مظاهریان تاکید کرد: تمام این عالئم 
نشان می دهد که  بازار مسکن در آستانه ورود به دوره رونق 
اس��ت. وی افزود: تمام این عالئم و نش��انه ها واقعی هستند 

و اطالعات تمام معامالت انجام شده به ثبت رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید ب��ر اینکه به دنبال 

رونق سفته بازانه در بازار مسکن نیستیم ، ادامه داد: به دنبال 
رونق��ی که افزایش قیمت ناگهانی داش��ته باش��د و به رفتار 
هیجانی در بازار منجر ش��ود نیس��تیم و چنی��ن تحرکاتی را 
اساسا رونق نمی دانیم. مظاهریان ادامه داد: آخرین آمار گرفته 
ش��ده از صندوق پس انداز یکم نشان می دهد که تاکنون 67 
هزار و 343 نفر در این صندوق س��پرده گذاری کرده اند، رقم 
سپرده گذاری در این صندوق امروز به 14 هزار میلیارد ریال 
رس��یده اس��ت که این رقم قابل قبولی است. وی ادامه داد: 
همچنین در 5 ماهه اول س��ال میزان استقبال سپرده گذاری 
در این صندوق به 40 درصد رس��یده اس��ت ک��ه با کاهش 
نرخ س��ود تس��هیالت این رقم افزایش می یابد. وی با بیان 
اینکه ورود تقاضا به بازار مس��کن از طریق سپرده گذاری در 
صن��دوق پس انداز یکم مدت برنامه ریزی به دولت می دهد، 
گف��ت:  ای��ن فرآیند از رفت��ار هیجانی خری��داران جلوگیری 
می کند. وی همچنین درباره اجرای مس��کن اجتماعی پس 
از اتمام پروژه مس��کن مهر گفت: در ای��ن پروژه وزارت راه 
و شهرس��ازی مس��ئول تامین زمین و بنیاد مسکن مسئول 
اجرای طرح اس��ت. وی با تاکید بر اینکه سازمان هایی چون 
بهزیستی کمیته امداد متقاضیان مسکن اجتماعی را معرفی 

می کنند، ادامه داد: افراد نیازمند مس��کن اجتماعی شناسایی 
ش��دند بنابراین از این طریق می ت��وان اولویت ها و نیازهای 
این پروژه را تعریف کرد. مظاهریان تاکید کرد: این پروژه با 

اختصاص ردیف بودجه ای می  توان اجرایی شود.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: مخاطب مس��کن 
اجتماعی نه توانایی پس انداز را دارند و نه بانک پذیر هستند 
و دولت باید ضامن باش��د و نظام تامین مالی خوبی داش��ته 
باش��د. وی با بیان اینکه مس��کن مهر هم به نوعی مسکن 
اجتماعی است ، گفت: در این طرح تالش می شود به اقشار 
فرودس��ت جامعه توجه ش��ود و مس��کن مورد نیاز این افراد 
تامین ش��ود. مظاهریان تاکید کرد: برای سال 95 طرحی با 
85 هزار مسکن اجتماعی آماده شده و به سازمان مدیریت و 

برنامه ارائه کرده ایم که دولت آن را تصویب کند.
مظاهریان گفت: مسکن مهر با سرعت در حال اتمام است 

و پس از اتمام این پروژه مسکن اجتماعی کلید می خورد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروژه مسکن 
اجتماعی بدون اعتبار پرفشار بانک مرکزی ساخته خواهد 
ش��د، گفت: طرح مس��کن اجتماعی را ب��رای تصویب به 

دولت داده ایم.

 معاون وزیر راه و شهرسازی: خروج مسکن از رکود، واقعی است

پنج��ره ایرانیان: مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مس��کن کارکنان دول��ت می گوید: واگذار 
نک��ردن زمین به تعاونی ها موجب کم کاری و غیرفعال ش��دن آنها ش��ده و ب��ا ادامه این روند 

کاهش تولید و اشتغال را شاهد خواهیم بود.
به گزارش ایس��نا، اس��ماعیل خاکفرجی اظهار کرد: در راستای سند توسعه بخش تعاون که 
اردیبهشت ماه سال 1392 به تصویب هیات وزیران رسید، مقرر شد تا به منظور افزایش سهم 
بخش تعاون در اقتصاد، 50 درصد س��اخت و س��ازها به تعاونی ها واگذار شود اما تاکنون یک 
درصد آن هم به نتیجه نرس��یده اس��ت. وی با بیان اینکه بس��یاری از پروژه های مسکن مهر 
حاصل تالش تعاونی ها بوده است، گفت: تعاونی ها بدون نگاه منفعت طلبی و به دلیل قیمت 

تمام شده پایین، مسکن ارزان تولید می کنند.

 مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مس��کن کارکنان دولت با بیان اینکه ساخت مسکن باید به 
بخش تعاون برگردد، تاکید کرد: با توجه به کارنامه پربار تعاونی ها در عرصه س��اخت و س��از 
در صورت اختصاص زمین رایگان می توانند نیاز به تامین مس��کن اقش��ار کم درآمد و ضعیف 
جامعه را برطرف کنند. خاکفرجی درعین حال از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیالت انتقاد 
کرد و گفت: متاس��فانه فعالیت بانک ها تولید محور نیس��ت و منابع خود را به ندرت در جهت 
حمایت و تقویت تولید به کار می گیرند. به گفته وی، به دنبال بخشنامه ای که از سال گذشته 
به بانک ها ابالغ شده به تعاونگران تسهیالت با نرخ سود 17.5 درصد پرداخت می شود، اما در 
اصل در فرمول محاس��باتی آنها س��ود چند برابر محاسبه می شود که به هیچ وجه قابل توجیه 

نیست و کم از ربا ندارد.

 برای ساخت و ساز به تعاونی ها زمین نمی دهند
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پنج��ره ایرانیان: گزارش های میدان��ی، ورود امالک 
ارزان قیمت در معرض فروش پایتخت به فاز چانه زنی 

را تایید می کند.
به گزارش ایس��نا، آپارتمان های دارای دامنه قیمتی کمتر 
از 150 میلی��ون توم��ان این روزها در دفاتر مش��اور امالک، 
مق��داری با افزای��ش تقاضای بازدی��د و چانه زنی که معموال 
با تحمیل قیمت پیش��نهادی خریداران همراه اس��ت. مواجه 
شده اند. در مردادماه 1395 به طور میانگین هر بنگاهی شهر 
تهران 1.4 مبایعه نامه امضا کرد. این رقم در مردادماه س��ال 
1394 مع��ادل 1.1 قرارداد برای هر بنگاهی بود که این ارقام 
حدود یک هش��تم دوران رونق مس��کن اس��ت. با این حال، 
بررس��ی های میدانی نش��ان می دهد اغلب واحدهای فروش 
رفت��ه حداکث��ر 150 میلیون تومان قیمت و دارای مس��احت 
کمتر از 70 متر مربع بوده اند. س��یری در دفاتر مشاور امالک 
شهر تهران نیز نشان می دهد در ادامه افزایش نسبی مراجعه 
برای خرید آپارتمان کوچک، تعداد اندکی بر حجم قراردادها 
افزوده شده اس��ت؛ قراردادهایی که معموال با کوتاه آمدن 5 
تا 20 میلیون تومانی فروش��ندگان از قیمت های اولیه همراه 
است. بر این اساس رییس اتحادیه مشاوران امالک می گوید: 
در خیلی از نقاط ش��هر تهران ب��ه قیمت های واقعی نزدیک 
ش��ده ایم و در برخی نقاط به قیمت واقعی رسیده ایم، اما من 
ظرفی��ت افزایش قیمت در بازار مس��کن نمی بینم. همچنین 
یک کارش��ناس مش��اور امالک در جنوب پایتخت گفت: در 
ماه های اخیر بعد از امضای برجام می توان گفت بازار مسکن 
مقدار اندکی تکان خورده است. البته معامالت هنوز در حدی 
که از آن به عنوان رونق یاد کرد نیست اما شاید بتوان گفت 
مراجعات نسبت به س��ال قبل دو برابر شده و تعداد قرادادها 
1.5 برابر ش��ده که بیش از 80 درصد مربوط به امالک ارزان 
قیمت اس��ت. از س��وی دیگر بررس��ی منطقه 5 ب��ه عنوان 
منطقه ای دارای س��هم 16.2 درصدی از کل معامالت شهر 

تهران که ش��اخصی کوچک برای ارزیابی کل بازار مس��کن 
پایتخت محس��وب می شود، رشد نسبی خرید و فروش و نیز 

اجاره خانه های متوسط و کوچک را نشان می دهد.
توزی��ع فراوان��ی تعداد واحدهای مس��کونی معامله ش��ده 
برحس��ب قیمت یک متر مربع بنا در مردادماه س��ال 1395 
حاکی از آن اس��ت که واحدهای مس��کونی در دامنه قیمتی 
3 تا 3.5 میلیون تومان به ازای هر متر مربع با س��هم 13.8 
درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود 
اختص��اص داده و دامنه های قیمتی 2.5 تا 3 میلیون تومان با 
سهم 13 درصد و 2 تا 2.5 میلیون تومان با سهم 10.9 درصد 
در رتبه ه��ای بع��دی قرار گرفته اند. در ای��ن ماه توزیع حجم 
معامالت به گونه ای بوده که در حدود 61.3 درصد واحدهای 
مس��کونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد 

مسکونی شهر تهران 4.28 میلیون تومان معامله شده اند.
آمارها در ماه های اخیر نش��ان می دهد پس از چهار س��ال 
نزول قیمت مس��کن، هر م��اه مقدار اندکی قیمت مس��کن 
در پایتخ��ت ب��اال می رود. با این حال معام��الت بیش از 30 

درصد نسبت به سال گذشته که عمیق ترین رکود چهار سال 
اخیر را تجربه کرد، افزایش نیافت. لذا کارشناس��ان می گویند 
صحبت از رونق واقعی بخش مسکن مقداری زود است؛ زیرا 
برآوردها نشان می دهد افزایش حجم معامالت بیش از آن که 
به علت ورود خریداران مصرفی به بازار مس��کن باشد، ناشی 
از افزایش س��فته بازی در بنگاه های ته��ران و متغیر کاهش 
نرخ سود بانکی بوده است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد 
مس��کونی پایتخت در ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند سال 
قبل به ترتی��ب 3.88، 3.8، 3.92 و 4.21 میلیون تومان بود. 
در فروردین ماه 1395 قیمت مس��کن با افت همراه شد و به 
3.99 میلیون تومان رس��ید. در اردیبهش��ت ماه نیز متوس��ط 
قیمت هر متر مربع مس��کن شهر تهران 4.01 میلیون تومان 
بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.7 
و 2.8 درصد افزایش داش��ت. در خردادماه، تیرماه و مردادماه 
نی��ز قیمت مس��کن پایتخت به ترتی��ب 4.22، 4.23 و 4.28 
میلیون تومان بود که نس��بت به ماه های مشابه سال قبل به 

ترتیب  3.5، 4.4 و 7.6 درصد افزایش داشت.

 شروع فاز »چانه زنی« آپارتمان های ارزان قیمت

پنجره ایرانیان: مدیرعامل بانک مس��کن ضمن اعالم اجرایی ش��دن س��ود تک رقمی وام  
مسکن از محل صندوق پس انداز یکم که کاهش حدود 40 درصدی اقساط را به همراه دارد، 
اعالم کرد که بر اساس دستورالعمل توافق شده بین بانک ها، نرخ سود تسهیالت پرداختی به 

کارکنان بانک ها 10 درصد تعیین شده و به زودی ابالغ و اجرایی می شود.
به گزارش ایس��نا، بعد از اعالم تک رقمی ش��دن سود تسهیالت پرداختی از محل صندوق 
پس انداز یکم )خانه اولی ها( که در هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری انجام شد و از 11 به 
5/9 درصد کاهش یافت، محمد هاشم بت شکن در نشستی خبری به جزئیات این تغییر اشاره 
کرد. وی با اش��اره به کاهش میزان اقس��اط پرداختی با تغییر اخیر سود توضیح داد: با در نظر 
گرفتن س��ود 5/9 و دوره بازپرداخت 12 ساله با روش پلکانی، قسط پرداختی برای تسهیالت 

80 میلیونی به متقاضیان تهرانی به حدود 742 هزار تومان در ماه کاهش یافته است.
مدیرعامل بانک مس��کن ادامه داد: برای وام 60 میلیونی در مراکز اس��تان ها و شهرهای با 
جمعیت بیش از 200 هزار نفر نیز اقس��اط 557 هزار تومان و برای وام 40 میلیونی در س��ایر 
مناطق ش��هری قس��ط حدود 371 هزار تومان خواهد بود. آنطور که بت شکن عنوان کرد، در 

نتیجه عملکرد صندوق پس انداز یکم که از خرداد س��ال گذش��ته راه اندازی شد، تاکنون بیش 
از 68 هزار فقره تسهیالت با حدود 40 هزار میلیارد تومان منابع از محل این صندوق تجهیز 
شده است. مدیرعامل بانک مسکن از ابالغ و اجرای سود تک رقمی تسهیالت صندوق پس 
انداز یکم از امروز خبر داد و گفت که تا 40 درصد از حجم اقساط پرداختی کاهش یافته است.
بت ش��کن در این نشس��ت دو خب��ر تازه برای تامی��ن مالی جدید به منظور خرید مس��کن 
نیز داش��ت. آن طور که وی اعالم کرد قرار اس��ت در جلس��ه این هفته ش��ورای پول و اعتبار 
دس��تورالعمل راه اندازی نهادهای پولی جدید تحت عنوان موسس��ات پس انداز و تس��هیالت 
مس��کن به تصویب برسد. در این صورت با  راه اندازی این موسسات به اتکای سرمایه ای که 
جذب می کنند س��پرده ها تجهیز ش��ده و با نرخ متعارف در مناطق خاص تس��هیالت پرداخت 
می ش��ود. بنابر توضیحات اعالمی موسس��ات جدید در قالب شخصیت حقوقی و سهامی عام 
پذیره نویس��ی شده و با سرمایه بخش خصوصی گردش دارد این موسسات در مراکز استان ها 
بوده و 20 درصد س��هام آنها به بانک مس��کن و مابقی توس��ط فعاالن بخش مسکن و سایر 

حوزه ها خریداری خواهد شد.

 اجرای سود تک رقمی وام مسکن
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پنجره ایرانیان: یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن مش��کل 
برنامه ریزی های دولت در حوزه  مسکن را در نحوه  اجرای آن 
دانس��ت و ش��رایط بیش از حد محدودکننده  طرح  ها را باعث 
کاهش قابلیت اجرای آنان و مانع تحقق طرح ها معرفی کرد.
به گزارش ایس��نا، س��لمان خادم المله در رابطه با انتظارات 
محقق نش��ده از دولت در زمینه  مس��کن با اش��اره به تقویت 
تقاضای مس��کن از راه ه��ای افزودن بر رق��م وام ها و مدت 
بازپرداخت آن و کاس��تن از نرخ س��ودی که بابت وام ها اخذ 
می ش��ود، گفت: تا زمانی که توان مردم برای بازپرداخت کم 
باش��د، حتی کاهش نرخ سود بانکی هم آن تاثیر مورد انتظار 

را نخواهد داشت.
وی در خصوص راهکارهای خروج از رکود مسکن، بهترین 
پیش��نهاد را سیاس��ت های مبتنی بر تقویت تقاضای مسکن 
ب��دون ترس از اث��رات تورمی آن و س��پس تقویت همزمان 
عرضه و تقاضا خواند و با اشاره به حبابی بودن افزایش قیمت 
مس��کن در سال های اخیر، جلوگیری از افزایش قیمت زمین 

به همراه تقویت قدرت خرید مردم را موثر دانست.
خادم المل��ه اقتصاد کش��ور را مری��ض و نامطلوب خواند و 
اف��زود: در وضعیت کنونی افراد اگر س��رمایه  خود را از چرخه  
تولی��د خارج کرده و ملک بخرند بیش��تر س��ود می کنند، در 

صورتی که سرمایه گذاری در ملک چندان مولد نیست.
این کارش��ناس اقتصاد مس��کن گفت: یک��ی از مهم ترین 
دالیل افزایش قیمت مسکن در این سال ها ورود بانک ها به 
بخش سرمایه گذاری ملک بوده است. بانک ها با پول زیادی 
که در دس��ت داشتند وارد بازار مسکن شده و تعادل عرضه و 
تقاض��ا را در آن به هم زدند و دولت باید بانک ها موسس��ات 

اعتب��اری و تعاونی های��ی را که س��رمایه ی م��ازاد خود را به 
صورت ملک درآوردند را مجبور کند از این بازار خارج شوند.

وی یکی دیگر از راه های خروج مس��کن از شرایط فعلی را 
"تبدیل به اوراق بهادارسازی" ملک دانست و گفت: اگر ملک 
تبدیل به اوراق بهادار شود، نقدینگی در این بازار افزایش پیدا 

می کند و به خروج از رکود کمک خواهد کرد.
خادم المل��ه درباره  وضعیت فعلی بازار مس��کن اظهار کرد: 
رک��ود کنونی نه فقط در مس��کن، بلکه در تم��ام حوزه های 
اقتصادی دیگر هم هس��ت و به سه دلیل این رکود همچنان 
ادامه دارد. اول سیاس��ت های دولت قبل که کش��ور را دچار 
رکود کرد، دوم سیاس��ت های تورم زدای��ی دولت فعلی و به 
طور کامل محقق نش��دن انتظارات از برجام و س��وم مسائلی 
مانند پایین آمدن جهانی قیمت نفت و بعضی کاالهای دیگر 

و با این اوصاف خیلی بعید است که فعال بتوانیم در اقتصاد و 
بازار مسکن از رکود خارج شویم.

این کارش��ناس مسکن در مورد پیش بینی وضعیت مسکن 
در ش��هریور ما بیان کرد: در این تابستان تاکنون مقدار کمی 
افزایش قیمت در زمینه مس��کن داش��ته ایم که خوب است، 
اما حجم معامالت کاهش یافته اس��ت. در شهریورماه انتظار 
م��ی رود هم قیمت و هم حجم معام��الت افزایش پیدا کند. 
زیرا به دلیل نزدیک ش��دن به شروع مدارس معموال ترافیک 

جابجایی ها افزایش می یابد.
او در پای��ان تالش های دولت در عدم افزایش قیمت ملک 
و کنت��رل تورم را قابل س��تایش خوان��د و تصریح کرد: البته 
همین سیاس��ت ها پیامدهایی منفی نظیر دامن زدن به رکود 

نیز داشته اند.

 برنامه ریزی برای مسکن خوب انجام شده ولی اجرا نه

پنج��ره ایرانی��ان: مدیر کل طرح و برنامه بانک مس��کن با بی��ان اینکه بانک ها از 
فروش اوراق تس��هیالت مسکن استقبال نمی کنند، گفت: اوراق و تسهیالت مسکن 
برای بانک های تجاری جذابیت ندارد و ممکن اس��ت ورود س��ایر بانک ها تهدیدی 

برای بازار باشد.
به گزارش ایلنا، محمدحس��ن مرادی درباره مجاز ش��دن فروش اوراق توسط سایر 
بانک ها، اظهار داشت: در رابطه با ورود سایر بانک ها به ارائه تسهیالت خرید مسکن 
هم ش��اهد آن بودیم که با شکسته شدن انحصار بانک مسکن، اتفاقی در بازار نیفتاد 

و بانک های تجاری هم از پرداخت این وام ها به صورت جدی استقبال نکردند.
وی ادام��ه داد: دو موض��وع برای بانک های تجاری بس��یار اهمی��ت دارد. اولین 
موضوع، بازدهی تس��هیالت و دومین موضوع هم مدت بازپرداخت تس��هیالت است 
که هر چه بازدهی تس��هیالت بیش��تر و مدت زمان بازپرداخت کوتاه تر باش��د، برای 

بانک های تجاری ارجحیت دارد.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه به این دو دلیل بعید می دانم بانک ها رغبتی برای 
ورود به این حوزه داش��ته باش��ند،گفت: تسهیالت بخش مس��کن، دوره بازپرداخت 
طوالنی باید داش��ته باش��د و نرخ سود آن معموال پایین اس��ت بنابراین پرداخت این 

وام ها برای بانک های تجاری جذابیتی را ایجاد نمی کند.
مرادی با بیان اینکه پیش بینی می شود با ورود سایر بانک ها به حوزه فروش اوراق 

تس��هیالت مس��کن هم در بازار اتفاقی نمی افتد، ادامه داد: این انحصاری که از آن 
حرف می زنند یک انحصار طبیعی است چرا که اساسا انتشار اوراق تسهیالت مسکن 
جذابیتی ندارد که گفته ش��ود این جذابیت ها منحصر به بانک مسکن است و حاال با 

ورود سایر بانک ها انحصار بانک مسکن شکسته شده است.
وی افزود: هر چند که نرخ اوراق از نرخ دس��توری تبعیت نمی کند اما بانک ها هم 

توان مدیریت و کنترل نرخ را ندارند چرا که شرایط بازار نرخ گذار است.
مدی��ر کل طرح و برنامه بانک مس��کن گفت: در صورتی ک��ه بانک ها از ورود به 
انتشار و فروش اوراق تسهیالت مسکن استقبال کنند، در نهایت یک بخشی از تامین 
مالی بخش مسکن را که مناسب دهک هایی است که توان بازپرداخت تسهیالت در 

زمان کم تری را دارند، برعهده می گیرند.
مرادی با تاکید بر اینکه  بانک های دیگر ممکن اس��ت به ش��کل تخصصی وارد 
این حوزه نش��وند و ممکن است منابع تس��هیالت را در بخش دیگری مصرف کنند، 
ادامه داد: اگر منابع را در بخش مس��کن به مصرف برس��انند، در این صورت به نفع 
بازار مس��کن است اما اگر تس��هیالت در بخش های دیگری مصرف شد، این اقدام 
تهدیدی برای بازار مس��کن خواهد بود و یک قدرتی جذب س��پرده را از باک مسکن 
خارج می کند. وی افزود: در صورتی هم که بانک ها رغبتی به ورود به حوزه انتشار 

اوراق نشان ندهند، همین شرایط حال حاضر بازار حفظ می شود.

 بانک ها از فروش اوراق مسکن استقبال نمی کنند
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پنج��ره ایرانیان: قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح 
مسکن مهر با اش��اره به 4 مشکل عمده مسکن مهر، گفت: 
پرون��ده 49 هزار واحد مس��کن مه��ر در دادگاه ه��ا در حال 

پیگیری است.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مهر، احمد اصغ��ری مهرآبادی با 
اش��اره به مش��کالتی که در بخش های مختلف مسکن مهر 
وجود دارد، گفت: در اغلب جلس��اتی که در اس��تان ها حضور 
داریم، مش��کل بیمه و مالیات مسکن مهر مطرح می شود به 
دلیل اینکه ادارات اس��تان ها به مصوب��ه دولت عمل نکرده 

سلیقه ای برخورد می کنند.
وی ب��ا بیان اینکه مطابق مصوب��ه دولت به ازای هر واحد 
مس��کن مهر بای��د 300 هزار توم��ان مالی��ات و بابت بیمه 
هرمترمرب��ع 5200 تومان پرداخت ش��ود، افزود: متاس��فانه 
ادارات اس��تانی س��لیقه ای عمل کرده و پول بیش��تری را از 
پیمان��کاران طل��ب می کنند که در نهایت هم این فش��ار به 
متقاضیان وارد می ش��ود، حتی در مواردی حساب پیمانکاران 
را مس��دود کردند یا از حس��اب بانکی ش��رکت عمران بابت 

مالیات پول برداشت می کنند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با بیان 
اینکه کارگروهی درسازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به 
این موضوع تشکیل شده است، اظهار داشت: حتی به رئیس  
س��ازمان امور مالیاتی هم مراجعه کرده و اعالم کردم که در 
برخی اس��تان ها به جای 300 هزار تومان مالیات 4 میلیون 

تومان از پیمانکار طلب می کنند.
وی ادامه داد: رئیس سابق سازمان امور مالیاتی مصوبه ای 
را ب��ه ادارات اس��تان ها ابالغ کرد مبنی بر اینکه بخش��نامه 
دولت اجرا ش��ود اما باز هم به طور کامل اجرایی نمی ش��ود، 
این مشکل وقفه در کار مسکن مهر ایجاد کرده است ضمن 
آنکه جلس��اتی را هم با رییس فعلی این سازمان داشتیم و دو 

مورد بخشنامه به استان ها شده است.

مهرآبادی یکی دیگر از مش��کالت مس��کن مهر را وجود 
پرونده هایی در دادگاه ها عنوان کرد و گفت: البته یکس��ری 
بخش��نامه هم از س��وی معاون اول قوه قضائیه به استان ها 

شده تا در رسیدگی به پروژه های مسکن مهر تسریع شود.
وی با بیان اینکه هر چقدر که پروژه ها طوالنی تر می شود 
این مش��کالت هم به وجود می آید، افزود: براساس گزارشی 
که به قوه قضائیه ارائه دادیم پرونده 49 هزار واحد در دادگاه 

است که االن این رقم افزایش پیدا کرده است.
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن مهر با 
بیان اینکه در برخی پروژه ها مش��کالتی میان س��ازندگان و 
متقاضیان به وجود آمده است، افزود: نسبت به گزارشی که ما 
ب��ه قوه قضائیه دادیم االن تعداد پرونده ها افزایش پیدا کرده 
اس��ت. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر 
با بیان اینکه بخش دیگری از مش��کالت شامل پروژه هایی 
اس��ت که متقاضی ندارن��د، افزود: تع��دادی از پروژه های 6 
دانگ متقاضی ندارد و تعدادی دیگر، بخشی متقاضی داشته 

و بخش دیگر آن ندارد که بیش��ترین مش��کل ما برای دسته 
دوم است. وی با بیان اینکه در این پروژه سهم آورده ای برای 

واحدهای بدون متقاضی پرداخت نمی شود. 
بنابرای��ن کل پ��روژه تحت تاثیر قرار گرفته اس��ت، گفت: 
تع��داد پروژه های��ی که به طور کل متقاضی ن��دارد 70 هزار 
واحد اس��ت که بانک پول را تامین کرده اما متقاضی نیست 
بنابراین مش��کلی نداریم. مهرآبادی ادام��ه داد: اما 40 هزار 
واحد از 110 هزار واحد مس��کن مهر تحت تاثیر پروژه هایی 
اس��ت که بخش��ی از آن متقاضی ندارد، بنابراین دولت به ما 
اج��ازه داده که کل ش��رایط را تغییر دهی��م و این واحدها را 
دراختیار پیمانکاران پروژه ها قرار دهیم. قائم مقام وزیر راه و 
شهرس��ازی در طرح مسکن مهر با اعالم اینکه فعال در حال 
اجرای این روش هس��تیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد، اظهار 
داش��ت: اگر بتوانیم تاپایان سال پروژه های بدون معارض را 
تکمی��ل کنیم، پروژه های بدون مش��تری ی��ا آنهایی که در 

دادگاه هستند باقی می ماند.

 طرح پرونده ۴۹ هزار واحد دردادگاه ها

پنج��ره ایرانی��ان: وام هایی که در ح��ال حاضر برای خرید مس��کن وج��ود دارد نمی تواند 
پاسخگوی قشر اصلی متقاضیان باشد و تحرک الزم را در این حوزه ایجاد کند.

ب��ه گزارش ایلن��ا، رئیس اتحادیه گچ و آهک و مصالح س��اختمانی در مورد رکود در بخش 
س��اخت و س��از کشور گفت: رکود ش��دید بخش مس��کن تاثیر خود را بر فروشندگان مصالح 

گذاشته به طوری که میزان فروش به شدت کاهش داشته است.
اسماعیل کاظمی در خصوص پرداخت تسهیالت مسکن و تاثیر آن در بازار گفت: تسهیالت 
باید منطقی و به نفع س��ازنده باشد. از تس��هیالتی که اثر سوء داشته باشد و به سبب افزایش 

ساخت و ساز برای فروش واهمه ایجاد کند، از آن استقبال نخواهد شد.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل رکود عدم جانمایی صحیح برای انبوه سازی است. همین امر 
سبب شده که اکنون ساختمان های خالی زیادی وجود داشته باشد و آینده ای نیز برای فروش 
آنها نمی توان متصور ش��د. کاظم��ی تصریح کرد: دولت برای دادن تس��هیالت باید تدابیری 
بیاندیش��د که س��بب ایجاد رانت نشود و این وام ها مس��تقیما در بخش مسکن در جریان قرار 

گیرد. ضمن آنکه کاهش نرخ سود بانکی می تواند در این حوزه تاثیر مثبت بگذارد.

وی ادامه داد: منطقه 17 تهران یکی از فرس��وده ترین بافت ها را دارد و نهادهای مس��ئول 
در این حوزه اعم از ش��هرداری و وزارت راه و مس��کن می توانند با جانمایی دقیق و فاز به فاز 

نسبت به احیای این مناطق اقدام کنند.
کاظمی تصریح کرد: اگر تس��هیالت در حوزه خرید مس��کن نباشد ما همچنان شاهد ادامه 
رکود خواهیم بود زیرا اگر س��ازنده هم پول نقد داشته باشد، هراس از فروش دارد و بر همین 
اساس نقدینگی خود را وارد این حوزه نخواهد کرد. وی ادامه داد: واحدهای زیر 100 متر که 
پایین تر از خط انقالب، تهرانپارس و آزادی ساخته می شوند، افرادی متقاضی خرید آن هستند 
که توان مالی تعریف ش��ده  دارند و برای خرید خانه نیازمند مساعدت مالی هستند. آن هم در 

قالب وامی که سود و بازپرداخت آن نسبت به حقوقی که دریافت می کند توجیه پذیر باشد.
کاظم��ی ادام��ه داد: وام هایی که در حال حاضر برای خرید مس��کن وج��ود دارد نمی تواند 

پاسخگوی قشر اصلی متقاضیان باشد و تحرک الزم را در این حوزه ایجاد کند.
وی تصریح کرد: کمیته ای مرکب از بانک ها ، وزارت راه و شهرس��ازی، انبوس��ازان ، وزارت 
صنعت و کارشناسان باید تشکیل شود تا یک راهکار عملی برای حل این موضوع ارائه شود.

 تسهیالت موجود تحرکی در بازار مسکن ایجاد نمی کند
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پنج��ره ایرانیان: چین فعالی��ت تولیدکنندگان خودروهای 
الکتریکی با کیفیت پایین را محدود می کند.

 به گزارش انرژی هاب، از وقتی چین برای سرمایه گذاری 
روی شرکت های نوپا خودروالکتریکی یارانه قرار داده است 
اش��تیاق س��رمایه گذاران بیش از حد تصور بوده است. چین 
اکن��ون با بیش از 600 هزار فروش خ��ودروی الکتریکی و 
هایبرید مقام اول را دارد. این تعداد بیش از سه برابر رکورد 
آمریکا اس��ت. این یک خبر خوب است که چین می خواهد 
همی��ن رون��د پیروزمندان��ه را ادام��ه دهد. اما خب��ر بد این 
اس��ت که چین هم اکنون مرکز بیش از 190 ش��رکت تولید 
خودروی الکتریکی است که مدل های انرژی بسیاری را بر 
اساس گزارش بلومبرگ روانه بازار کرده اند. با یک محاسبه 
ساده ریاضی می شود س��هم هر شرکت را به 3000 خودرو 
تخمی��ن زد. بدون مقیاس صنعتی درس��ت هیچ ش��رکتی 

نمی تواند تولیدی پربازده داشته باشد.
در چین یک واقعیت وجود دارد که هر چینی باهوشی آن 
را قبول دارد و آن این اس��ت که "مقامات سیاس��ت گذاری 

می کنند و قشر پایین باید بها بپردازند".
اما ترجم��ه این جمل��ه در زمینه خودرو ه��ای الکتریکی 
در چی��ن به این ترتیب اس��ت که دولت مرک��زی در چین 
هدف های جاه طلبانه  اقتصادی را مش��خص کرده است. در 
این حین دولت های ایالتی و مراکز تصمیم گیری این قوانین 
را ب��ه صورتی بی نظم و حتی بعض��ا نوآورانه ای به نفع خود 

تفسیر و اجرا می کنند.
معموال ارگان های پایین تر در تضاد با تصمیمات مرکزی 
درب��اره چگونگ��ی اجرای چش��م اندازها هس��تند. همه چیز 
بی نظم می شود. صنعت خودرو های الکتریکی اکنون در این 

مرحله قرار دارد و همه چیز به هم ریخته است.
در ابت��دای امس��ال مقام��ات چی��ن بع��د از آنک��ه تعداد 
خودروهای فروخته شده در سال 2015 بیشتر از حد قانونی 
)30ه��زار بیش از عدد قانونی( بود یک بازرس��ی را ترتیب 
دادن��د. تولید کنندگان خودروهای الکتریکی در بعضی موارد 

تعدادی ماش��ین الکتریکی را به مش��تریان مجازی ارسال 
کردند تا بدهی یارانه ای 12 هزار دالری به ازای هر خودرو 
که دولت برای تولیدکنندگان درنظر گرفته ش��ده را بتوانند 

تضمین مالی کنند.
ش��رکت های نوپ��ا در زمین��ه  خودروه��ای الکتریک��ی 
توانس��ته اند در دوره ای کوتاه با تولی��دات خود و حمایت از 
ایده ها و تکنولوژی جدید س��ود بسیاری بدست آورند. برای 
نمونه ش��رکت WM motor که در این ماه یک میلیارد 

دالر سرمایه گذاری انجام داده است.
س��رمایه داران در پکن می خواهند چین شماره 1 در تولید 
خودروالکتریکی باش��د اما االن با سوء اس��تفاده شرکت های 

خودروسازی مواجه شدند.
این هفته وزیر صنعت و اطالعات و تکنولوژی یک الیحه 
اولیه بر روی وبس��ایت خود گذاش��ته است و منتظر بازخورد 
از صاحب��ان صنایع اس��ت. این الیحه 28 نکت��ه دارد که به 
وضوح کار را برای ش��رکت های نوپا بسیار سخت می کند تا 
اس��تاندارد های الزم برای تولید را کسب کنند. دولت با این 

کار تعداد تولیدکنندگان بی کیفیت را محدود می کند. 
ب��ه همین دلیل مقام��ات فکر کردند ک��ه محدود کردن 
گواهی اس��تاندارد و فعالیت می توان��د راه حلی برای افزایش 
کیفیت و بازدهی باش��د. هرچند این سیاست تا حدی شبیه 
سیاست چین در دهه 90 است که سه بزرگ و سه کوچک 
نام داشت. به این معنا که 6 تولید کننده مرکزی و خصوصی 
با هم به تولید بپردازند. اما این محقق نش��د و حاال بیش از 
200 تولید کننده خودرو دولتی و خصوصی در س��طح خوبی 

رقابت می کنند.
به نظر می رس��د تولی��د خودرو های الکتریک��ی در چین 
همچن��ان افزایش خواهد یافت. در چین تعداد بس��یاری از 
ش��رکت ها پتانس��یل خوبی برای تبدیل شدن به یک نمونه 
عال��ی را دارند. اما مس��یر پیش رو آن ها پر از مش��کالت و 
بازدهی ه��ای پایی��ن، قرارداد ه��ای جانبی و ش��رکت های 
غی��ر قابل اعتماد اس��ت. اما اقتصاد چین ثابت کرده قش��ر 
پایین دستی بسیار باهوش��ی دارد و هیچ گاه نمی توان آن ها 

را دست کم گرفت.

 سیاست های تازه چین درباره تولیدکنندگان خودرو های الکتریکی

 ساخت اولین نیروگاه خورشیدی و بادی در افغانستان
پنجره ایرانیان: س��اخت اولین نیروگاه تولید برق خورشیدی و بادی در والیت هرات 

در غرب افغانستان آغاز شده  است.
براس��اس اعالم دولت افغانستان، روند س��اخت و نصب این نیروگاه جدید که توسط 
کشور ژاپن هزینه مالی آن تامین می شود، از روز 13 شهریور شروع شده که هدف آن 

تامین انرژی تجدیدپذیر است.
ب��ه گفته این منابع با آغ��از تولید انرژی در این نیروگاه، وابس��تگی به برق وارداتی 
کاهش یافته و بیشتر از 15000 نفر و 100 کارگاه فنی و حرفه ای صاحب برق می شود.

 )UNOPS( مس��ئولیت اج��را این ط��رح را اداره خدمات پروژه ای س��ازمان مل��ل
با همکاری وزارت انرژی و آب افغانس��تان، ش��رکت ملی برق افغانس��تان )برش��نا( و 

پیمانکاران داخلی افغانستان به عهده دارند.
کار س��اخت این نیروگاه در ماه مارس س��ال 2017 میالدی تکمیل و در زمینی به 

مساحت چهار هکتار در ولسوالی گذره هرات ساخته خواهد شد.
ای��ن نیروگاه قدرت تولید 1700 کیلووات انرژی خورش��یدی و 300 کیلووات انرژی 

بادی را دارا خواهد بود.
ب��ا ورود کام��ل این نیروگاه به چرخه تولید، پیش بینی می ش��ود که س��االنه 3000 

مگاوات برق تولید کند که وارد شبکه برق والیت هرات خواهد شد.
به گفته وزارت انرژی و آب افغانستان نیاز به انرژی در این کشور ساالنه 12الی 15 
درصد افزایش می یابد و تا س��ال 2032 این کش��ور به 6 هزار مگاوات برق نیاز خواهد 
داشت که اکنون حدود 1073 مگاوات برق در سراسر این کشور وجود دارد و فقط 300 

مگاوات در داخل افغانستان تولید می شود و بقیه از خارج وارد می شود.
محمد اش��رف غنی، رئیس جمهوری افغانس��تان قبال اعالم کرده بود که این کشور 

قابلیت تولید 316 هزار مگاوات برق را با استفاده از آب، آفتاب و باد دارد.
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 توسعه تجدیدپذیرها؛ برنامه ای جامانده از جهان
پنج��ره ایرانیان: توس��عه انرژی ه��ای تجدیدپذیر با 
سرعت قابل توجهی در جهان در حال حرکت است، اما 
در ایران برنامه پنجم توس��عه که نصب 5000 مگاوات 
نیروگاه بادی و خورشیدی بود، هنوز اجرایی نشده و به 
نظر می رسد که ایران برای رسیدن به آمارهای جهانی 

فاصله زیادی را باید طی کند.
به گزارش ایسنا، مس��ئله انرژی های نو برای جهان 
امر بس��یار مهم و شناخته ش��ده ای است به طوری که 
در س��ال گذش��ته میالدی بیش از 147 هزار مگاوات 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر در جهان نصب ش��د که این 
میزان تقریبا دو برابر کل ظرفیت انرژی های نصب شده 

در ایران است.
همچنی��ن می��زان ظرفی��ت جدی��د نص��ب ش��ده 
نیروگاه های تجدیدپذیر در سال گذشته بیش از میزان 
ظرفیت نصب شده نیروگاه های فسیلی جدید در جهان 
بوده عالوه بر این نیز در سال گذشته )2015( ظرفیت 
نیروگاه های فتوولتائیک نصب شده بیش از کل ظرفیت 
فتوولتائیک نصب ش��ده از ابتدا تا سال 2014 بوده که 
این موضوع نیز نشان دهنده تبدیل شدن انرژی های نو 

در آینده به انرژی های اصلی در دنیا است. 
از س��وی دیگر هم اکنون بیش از 22 کش��ور جهان 
بی��ش از یک درص��د از کل برق مورد نی��از خود را از 
س��امانه های فتوولتائی��ک تامین می کنن��د، چراکه اگر 
هزینه های اجتماعی و زیست محیطی را محاسبه کنیم، 
هزین��ه تولید انرژی های خورش��یدی و ب��ادی کمتر از 
انرژی های فسیلی است. در این بین ایران نیاز دارد در 
س��ال جاری حدود 100 مگاوات به ظرفیت نصب شده 
نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر قبلی خود که 70 مگاوات آن 
فتوولتائیک بوده اس��ت، اضافه کند ت��ا بتواند کمی به 
کش��ورهای جهان نزدیک تر شود. بر همین اساس نیز 
در کنفران��س COP 21 پاریس، ایران به بهره برداری 
از 7 هزار مگاوات انرژی های تجدیدپذیر متعهد ش��د و 
به گفته چیت چی��ان، وزیر نیرو، انرژی های تجدیدپذیر 
جزو س��رفصل های مهم سیاس��ت های کل��ی نظام در 

برنامه های توسعه کشور است و برنامه ریزی های ما نیز 
در این راس��تا تدوین می شود. به گفته وی وزارت نیرو 
از ابتدا مبتنی بر سیاست های کل کشور تصمیم گرفته 
تا گس��ترش انرژی های خورش��یدی را با کمک بخش 
خصوص��ی در دس��تور کار خود قرار ده��د و به همین 
خاطر، برای کس��انی که در این حوزه س��رمایه گذاری 
کنند بسته های تشویقی خاصی را در نظر گرفته است.

وی با بی��ان اینک��ه وزارت نیرو، ب��رق نیروگاه های 
تجدیدپذیری را که با استفاده از تکنولوژی داخلی تولید 
می ش��ود، 30 درصد گران تر از قیم��ت خرید تضمینی 
ب��رق، خریداری می کند، اظهار ک��رد: این امر می تواند 
هم ب��رای س��رمایه گذاران ح��وزه تولید و ه��م برای 
سرمایه گذاران حوزه ساخت تجهیزات بسیار مفید باشد.
چیت چی��ان با اش��اره ب��ه کاهش قیم��ت خرید برق 
تضمین��ی در س��ال جاری عنوان ک��رد: یکی از دالیل 
کاهش قیم��ت خرید برق تجدیدپذیر در س��ال جاری 

کاهش قیمت ها در جهان بوده است.

وزیر نی��رو با بیان اینکه قیمت ه��ای خرید تضمینی 
برق تجدیدپذیر بر اس��اس س��ه مولفه قیمت سوخت، 
هزینه تبدیل انرژی و هزینه های زیست محیطی تعیین 
می شود، گفت: بر اساس محاسبات انجام شده در سال 
گذش��ته قیمت هر کیلووات س��اعت برق تولیدی 150 
تومان بود که امس��ال این رقم ب��ه 68 تومان کاهش 
یافت. با توجه به اینکه سامانه های فتوولتائیک حداکثر 
تولی��د خود را در پیک مصرف برق انجام می دهند، این 
موضوع می تواند برای اقتصاد ملی بس��یار حیاتی باشد 
همچنین که انرژی های فتوولتائیک هم از نظر ظرفیت 
و هم از نظر س��رمایه گذاری بس��یار منعطف هستند و 
می توانند باعث گس��ترش اشتغال دانش بنیان، کاهش 
تلفات برق و کاهش آلودگی های زیست محیطی شوند.

با توجه به این ش��رایط و نگاه جدید دولت به توسعه 
انرژی های تجدید پذیر الزم است که از پتانسیل های 
موج��ود در کش��ور برای ارتقا این نوع انرژی بیش��تر و 

بهتر استفاده شود.

 ۴۵۰ پنل خورشیدی بین عشایر توزیع می شود
پنجره ایرانیان: مدیرکل امورعش��ایر چهارمحال و بختیاری از انجام فرایند مناقصه 
خرید 450 پنل خورشیدی با همکاری شرکت توزیع برق خبرداد و گفت: با تمهیدات 
اندیش��یده ش��ده، این تعداد مولد انرژی پاک تا پایان س��ال جاری در اختیار عش��ایر 

کوچرو قرارخواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، یحیی حسین پور اعتبار مورد نیاز برای تامین پنل های خورشیدی 
را 4 میلی��ارد و50 میلی��ون ریال ب��رآورد و اظهار کرد: قیمت تمام ش��ده هر یک از 
این دس��تگاه ها 9 میلیون ریال اس��ت. وی نحوه کار این سیستم نوین تولید جریان 
الکتریکی را جذب نیرو از خورشید دانست و توضیح داد: مصارف این نوع انرژی پاک 
درتامین روشنایی، تامین برق آبگرم و شارژ گوشی تلفن همراه کاربرد اساسی دارد. 
مدیرکل امورعش��ایر چهارمحال و بختیاری درخصوص توزیع پنل های خورشیدی 

میان عش��ایر استان گفت: اگرچه هزینه سرمایه گذاری اولیه پنل ها باال و به تغییرات 
تابش خورشید وابسته است ولی با محیط زیست سازگاری دارد.

وی اولویت توزیع پنل خورش��یدی را مدارس سیار عشایری اعالم کرد وگفت: در 
دوران دولت تدبیر و امید تاکنون 60 پنل خورشیدی بین عشایر توزیع شده است.

حس��ین پور با اش��اره به این که پنل های خورش��یدی باعث حفظ محیط زیس��ت 
می ش��وند، تاکید کرد: با ترغیب و تش��ویق عشایر در اس��تفاده از پنل خورشیدی در 

تخریب جنگل و مصرف چوب در مصارف خانگی نقش بسزایی خواهد داشت.
اس��تان چهارمحال و بختیاری ب��ا 126 هزارنفر جمعیت عش��ایری به همراه یک 
میلیون و 600 هزار راس دام س��بک، دومین استان عشایرنشین کشور بعد از استان 

فارس است.
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 موانع بهینه سازی انرژی و محیط زیست رفع می شوند
پنجره ایرانیان: دبیر س��تاد توس��عه بهینه س��ازی انرژی و 
محیط زیس��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از 
همکاری برای رفع موانع بهینه س��ازی انرژی و محیط زیست 
در منطقه پارس جنوبی بر اساس مدل کسب وکار دانش بنیان 

خبر داد.
به گزارش ایس��نا،  یداهلل س��بوحی در دومین جلسه توسعه 
و اس��تقرار سیس��تم یکپارچه مدیریت انرژی و محیط زیست 
در منطق��ه ویژه اقتصادی ان��رژی پارس، یکی از چالش های 
اساس��ی در بخ��ش بهینه س��ازی انرژی و محیط زیس��ت را 
دسترس��ی به پای��گاه داده ها معرفی کرد و گف��ت: به منظور 
دس��تیابی ب��ه برنامه های دقی��ق و جامع در منطق��ه نیازمند 
اطالع��ات نه تنه��ا در بخش منطقه ای بلکه در کل کش��ور 
هس��تیم؛ از این رو ب��ا برگزاری این جلس��ات به جمع آوری 
طرح ه��ا در حوزه بهینه س��ازی انرژی و زیس��ت محیطی به 
گونه ای می پردازیم تا بتوانیم مش��کالت و موانع را در منطقه 

با مبحث تبدیل داده به دانش رفع کنیم.
وی در ادام��ه افزود: سیس��تم اینترنت اش��یاء )IOT( به 
منظ��ور اندازه گیری اطالعات محیطی در سیس��تم مدیریت 
بهینه س��ازی و امور مدیریتی در منطقه ویژه اقتصادی پارس 
در حال بررس��ی های الزم اس��ت. مدل مفهومی کسب وکار 
دانش بنیان به منظور رفع موانع بهینه س��ازی انرژی و محیط  
زیست در منطقه پارس جنوبی با تشویق و جذب منابع بخش 

خصوصی در حال بررسی است.
س��بوحی در ادامه تصریح کرد: فناوری اطالعات به عنوان 
یک��ی از فناوری ه��ای نوظهور قرن حاضر توانس��ته اس��ت 
تغییرات ش��گرفی را در عرصه ه��ای مختلف مدیریت داده و 
اطالعات به وج��ود آورد، از جمله م��وارد عملی آن می توان 
به اس��تفاده از آن در بخش محیط زیست جهت سازماندهی 

و دسترس��ی ب��ه ان��واع داده و اطالعات به منظ��ور مدیریت 
بهینه انرژی و محیط زیس��ت اش��اره کرد که در این بخش 
طرح راه اندازی سیس��تم اینترنت اشیاء به منظور بهینه سازی 

مدیریت و مصرف انرژی مشخص و اساسی است.
دبیر ستاد توس��عه بهینه س��ازی انرژی و محیط زیست 
معاونت علمی با اش��اره به چالش ه��ای موجود در منطقه 
ویژه اقتص��ادی پارس تصریح کرد: جم��ع آوری، انتقال و 
پایش اطالعات موجود در منطقه، بررسی وضعیت جریان 
م��واد، انرژی و محی��ط زیس��ت همچنین ایج��اد پایگاه 
اطالع��ات و در نهای��ت تصمیم س��ازی و تصمیم گی��ری 
از جمل��ه چالش ه��ای موجود در منطقه اس��ت که باید به 
طور جدی به آن پرداخته ش��ود. وی با بی��ان اینکه نیاز به 
تصمیم گیری در س��طوح مختلف بنگاه های انرژی و منطقه 
مش��اهده می ش��ود، تصریح کرد: تصمیم گیری در زمینه های 

مختلفی مورد نیاز است و ساماندهی بازار و کنترل هزینه های 
اجتماعی وظیفه اصلی نهادهای حاکمیتی اس��ت و نهادهای 
حاکمیتی نی��از به اطالعات دقیق و جامع به منظور تدوین و 
اعمال سیاست های مش��خص و قابل اجرا برای بهینه سازی 
ان��رژی و محی��ط  زیس��ت دارند. س��بوحی در ادام��ه اظهار 
ک��رد: خصوص��ی بودن پتروش��یمی دلیلی بر ایجاد مس��ائل 
اجتماعی اس��ت که نظ��رات دقیق در س��طح کالن، مبادله 
بازار بهینه س��ازی در منطقه را می طلبد، بخشی از این مهم 
توس��عه شبکه اطالعات انرژی اس��ت که ستاد، بسیار از این 
مهم حمایت می کند. وی اس��تقرار ریگوالتوری برای اجرای 
برنامه ها را مورد نیاز خواند و گفت: برای اجرایی شدن برنامه 
نیاز به فعال ش��دن شرکت های خدمات انرژی و دانش بنیان 
وجود دارد و در مجموع برای اجرایی شدن این فعالیت ها ابزار 

نظام مندی وجود ندارد.

 آمادگی توزیع برق تهران برای خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی
پنجره ایرانیان: معاون مهندس��ی و نظارت توزیع برق تهران از آمادگی این شرکت 
ب��ه منظ��ور ارائه خدمات به ش��هروندان به منظ��ور ترویج فرهن��گ بهره برداری از 

انرژی های تجدیدپذیر خبر داد.
به گزارش ایلنا، س��عید اسکندری با اش��اره به این مطلب گفت: زمینه های مناسب 
جه��ت درج اطالع��ات متقاضیان ف��روش تضمینی برق از نیروگاه های خورش��یدی 
در وبس��ایت رسمی ش��رکت فراهم شده و این ش��رکت برای خرید تضمینی برق از 

نیروگاه های خورشیدی آمادگی دارد.
وی در تشریح این مطلب گفت: در اسفند ماه سال 94، پیرو ابالغ تفاهم نامه خرید 
تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر از س��وی سازمان انرژی های نو، نمایندگان 
دفتر طرح و مهندسی، حقوقی و قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
به همراه نمایندگان سازمان انرژی های نو، طی چندین جلسه به نمایندگی از تمامی 
ش��رکت های توزیع نس��بت به اصالح پی��ش نویس تفاهم نامه خری��د تضمینی برق 

خورشیدی سال 95 اقدام کردند.
اس��کندری همچنی��ن گف��ت: با توجه ب��ه مبادل��ه توافقنامه خری��د تضمینی برق 
از نیروگاه ه��ای تجدیدپذی��ر در تیرماه س��ال جاری هم اکنون معاونت مهندس��ی و 
نظارت با همکاری معاونت فروش و خدمات مشترکین متولی خرید تضمینی برق از 

نیروگاه های تجدیدپذیر اس��ت و در این خصوص پس از توافق اصول اولیه در رابطه 
با مفاد تفاهم نامه، طی چندین جلسه به تبیین و تعریف فرآیندهای مالی و قراردادی 
مربوط به قراردادهای خرید تضمینی برق از س��وی معاونت های مهندسی و نظارت، 

فروش و خدمات مشترکین و مالی و پشتیبانی پرداخته شده است.
اس��کندری در بخش دیگری از این گفتگو، اهم فعالیت های این معاونت را اجرا و 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر در مناطق تحت پوشش این شرکت عنوان کرد و افزود: 
تاکنون 35 س��ایت به قدرت تجمعی بیش از 700 کیل��ووات در نهادهای حاکمیتی، 
مناطق برق، مدارس و مس��اجد، با همکاری معاونت برنامه ریزی و بررسی های فنی 

دفتر طرح و مهندسی احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
مع��اون مهندس��ی و نظ��ارت از دیگر اقدامات در ای��ن زمینه را پروژه اس��تفاده از 
تس��هیالت یارانه ای پنجاه درصدی س��امانه فتوولتائیک موض��وع بند "ز" تبصره 9 
قانون بودجه س��ال 93 و ادامه فعالیت های آن در س��ال 94 و مونیتورینگ یکپارچه 
کلیه سامانه های خورشیدی نصب شده عنوان کرد و تصریح کرد: از زمان واگذاری و 
استقرار گروه تجدیدپذیر به این معاونت؛ روند طراحی و نصب نیروگاه های خورشیدی 
آغ��از و تا کنون ح��دود 170 کیلووات نصب و بیش از 700 کیلووات به طور متمرکز 

مورد پایش قرار گرفته است.
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 تجدیدپذیرها؛ کانون توجه انرژی جهان در سال ۲۰۱۶
پنج��ره ایرانیان: س��رمایه گذاری در انرژی ه��ای پاک در 
س��ه ماه دوم س��ال 2016 به 61.5 میلیارد دالر رسیده است 
که این عدد در مقایسه با سه ماه اول سال، بیانگر افزایش 12 
درصدی س��رمایه گذاری، و در مقایس��ه با مدت مشابه سال 
2015 بیانگر کاهش 32 درص��دی )معادل 90 میلیارد دالر( 

سرمایه گذاری در این زمینه بوده است.
 به گزارش ایس��نا، بر اس��اس آخرین داده های مرکز مالی 
انرژی های ن��و "بلومبرگ" نگاهی به وضعیت س��ال 2016 
تاکنون و نگاهی به ربع اول و دوم سال با هم، نشان می دهد 
که میزان س��رمایه گذاری جهانی در نیمه اول سال در زمینه 
انرژی ه��ای پاک 116.4 میلیارد دالر بوده که در مقایس��ه با 

نیمه اول سال 2015، 23 درصد پایین تر آمده است.
ب��ر اس��اس آخرین آم��ار همین مرک��ز، در س��ال 2016، 
س��رمایه گذاری اروپا به میزان 4 درصد )33.5 میلیارد دالر(، 
برزی��ل 36 درص��د )3.7 میلیارد دالر( افزایش یافته اس��ت؛ 
این در حالی اس��ت ک��ه در مناطق دیگ��ر از جمله چین 34 
درص��د )33.7 میلیارد دالر(، هندوس��تان ی��ک درصد )3.8 
میلیارد دالر(، آس��یا پاسیفیک 47 درصد )12.1 میلیارد دالر(، 
خاورمیان��ه و آفریقا 46 درصد )4.2 میلی��ارد دالر(، آمریکا 5 
درص��د )23.1 میلی��ارد دالر( و منطقه آمری��کا به طور کلی 
ش��امل ایالت متحده و برزیل با هم، 62 درصد )2.3 میلیارد 
دالر( کاه��ش یافته اس��ت. مای��کل الیبری��چ،   مدیر امور 
مش��اوران مرکز مالی انرژی های جدی��د بلومبرگ می گوید: 
وقتی که به میزان کل س��رمایه گذاری جهانی س��ال جاری 
در زمین��ه انرژی ه��ای نو نگاه می کنی��م می بینیم که میزان 
س��رمایه گذاری در مقایسه با سال 2015 کاهش یافته است؛ 
با این حال س��رمایه گذاری چین در زمینه پروژه های بادی و 
خورش��یدی نس��بت به آن چیزی که سال گذشته پیش بینی 
می ش��د، افزایش یافته اس��ت. اما به طور کل می توان گفت، 
کاهش تقاضای برق و تغییر سیاس��ت ها باعث شد تا در سال 
جاری بیش��تر بر روی توس��عه انرژی های بادی و خورشیدی 
تمرکز شود. با این اوصاف، تغییرات در بازار انرژی خورشیدی 
یکی دیگ��ر از دالیل اصلی کاهش س��رمایه گذاری بر روی 
این انرژی ها در س��ال جاری در جهان بوده اس��ت، پنل های 
فتوولتاییک و س��اختار پروژه ها در بسیار از کشورها ارزان تر 
شده است و پروژه ها از پروژه های کوچک ابعاد به پروژه های 
ب��ا فایده که از منظر موضوعات capex ارزان تر هس��تند، 
شیفت داده شده اند. در حالی که آمار و ارقام برای سال 2016 

تاکنون در مس��یر کاهشی بوده است، اما BNEF آشکار کرد 
که س��رمایه گذاری جهانی در حوزه انرژی های پاک در سال 
گذش��ته نسبت به آن چیزی که قبال فکر می شد، بیشتر شده 
اس��ت. آمار و ارقام نشان می دهد س��رمایه گذاری جدید در 
س��ال 2015، 348.5 میلیارد دالر بوده، که تقریبا 20 میلیارد 
دالر باالت��ر از تخمین ه��ای 328.9 میلی��ارد دالری بود که 
در ژانویه منتش��ر ش��د. البته مرور اطالع��ات روی معامالت 
س��رمایه گذاری در آن زمان افشا نش��د، با این حال دو تغییر 
بزرگ  در کل سال 2015، تجدیدنظر 29 میلیارد دالری برای 
ارزیابی مالی پروژه های مفید بادی و خورشیدی �� به ویژه در 
چین و آمریکا �� و اصالح روند کاهش��ی 10 میلیارد دالری 
جهت هزینه کردن ظرفیت های توزیع کوچک مانند صفحات 

خورشیدی پشت بام ها به ویژه در ژاپن بود.
ابراهام لو کارشناس اقتصاد انرژی در مرکز مالی انرژی های 
ن��و بلومبرگ می گوید: نبای��د به آمار و ارقام ربع دوم س��ال 
خیلی منفی ن��گاه کرد؛ 348.5 میلیارد دالر س��رمایه گذاری 
س��ال گذشته کامال پیش��گامانه بود، طوری که 11 درصد از 
سال 2014 و 30 درصد از سرمایه گذاری انجام شده در سال 
2013 باالتر بود. براس��اس ارزیابی مال��ی پروژه های انرژی 
تجدیدپذیر، بزرگ ترین سرمایه گذاری نیمه اول سال 2016، 
92 میلیارد دالر بزرگ تر و 19 درصد پایین تر از سال 2015 
بوده اس��ت. بزرگ ترین ارزیابی مالی از ربع دوم در س��واحل 
بادی در اروپا با 3.9 میلیارد دالر س��رمایه گذاری نهایی روی 
588 م��گاوات س��اعت روی پروژه "بیاتری��ک" در آب های 
انگلستان است، که به وسیله موسسه انرژی SDIC، موسسه 
انرژی های تجدیدپذیر SSE و س��ازمان کپنهاگ به صورت 

مشترک در حال انجام است. سایر پروژه های بادی که در ربع 
دوم سال، تأمین مالی شده پروژه های 450 مگاواتی بروکام، 
385 مگاواتی آرکون��ا )در آلمان( و پروژه های 400 مگاواتی 

horn Rev3 در آب های "دانیش" هستند.
یک��ی از پروژه های بس��یار متهورانه در ح��وزه تکنولوژی 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر، پروژه 100 مگاوات خورش��یدی و 
زمی��ن گرمایی "اینجی کاتو"  در آفریقای جنوبی اس��ت که 
ارزش آن ت��ا 756 میلیون دالر تخمین زده می ش��ود، نصب 
پروژه ه��ای بادی س��احلی Enel Cimarron با ظرفیت 
400 م��گاوات و ارزش مال��ی 610 میلیون دالر، و همچنین 
پروژه های 300 مگاواتی AZTE قائداعظم در پاکس��تان به 

میزان 363 میلیون دالر تخمین زده می شود.
پروژه های کوچک مقیاس خورش��یدی در نیمه اول س��ال 
2016، 19.5 میلیارد دالر سرمایه جذب کرده، که این میزان 
32 درصد پایین تر از مدت مشابه سال گذشته است. مقداری 
از این کاهش ها، ناشی از پایین آمدن هزینه هاست؛ اما برای 
بزرگ ترین بازار برای این سیس��تم ها یعنی ژاپن �� جایی که 
گس��تره آن تا 6.4 میلیارد دالر در H1 باال رفته است �� نیز 
بازار با کم رونقی مواجه اس��ت و در مقایس��ه با مدت مشابه 
س��ال گذشته 66 درصد کاهش داش��ته است. سرمایه گذاری 
بازارهای عمومی به ط��ور خاص در کمپانی های انرژی های 
پاک در نیمه اول س��ال 2016 به 3.8 میلیارد دالر رسیده که 
در مقایس��ه ب��ا 6 ماهه اول س��ال 2015، 56 درصد کاهش 
داش��ته اس��ت، گرچه نباید از نظر دور داش��ت که در فاصله 
زمانی ربع اول تا ربع دوم س��ال جاری ش��اهد رش��د سریعی 

در این زمینه بودیم.

 همکاری فیفا و سازمان ملل برای داشتن زمین و آسمانی پاک
پنجره ایرانیان: با امضای قراردادی، فیفا با س��ازمان ملل برای ترویج اس��تفاده از 

انرژی های پاک و تبلیغ جهت آسمان و زمین پاک همکاری می کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، س��ازمان جهانی UNFCCC )زیرشاخه کنوانسیون 
تغییرات اقلیمی س��ازمان ملل متحد( با فیفا قراردادی بین المللی امضا کردند که به 
موج��ب آن فیفا ملزم به تبلیغ درباره زمین و آس��مان پاک و اس��تفاده از انرژی های 
نو خواهد بود. کلیه فدراس��یون های فوتبال در سراس��ر جهان نیز ملزم به رعایت این 

قوانین تازه هستند.
بر طبق این معاهده بین المللی مقرر ش��د تمام سازمان های جهانی یا فعال در یک 
کش��ور در عرصه انرژی های نو و فعالیت های مفید برای کره زمین و آس��مان پاک 

تسهیالتی در تبلیغ داشته باشند.
کمپانی های بزرگ و مشهور جهان نیز موظف هستند در خدمت این پروژه باشند و 

به صورت حامی مالی از این معاهده بزرگ بین المللی حمایت کنند.
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 پنجره ایرانیان: ش��رکت های ایران��ی آمادگی دارند، تا 
س��رمایه  گذاری مش��ترکی را در زمینه های��ی مانند تولید 
خ��ودرو، صنعت نفت و گاز، دارو و انرژی های نو با طرف 

آلمانی رقم بزنند.
به گزارش خبرنگار شانا، مسعود خوانساری، رئیس اتاق 
بازرگانی تهران، در دیدار با خانم ایلزه آیگنر وزیر اقتصاد، 
رس��انه، انرژی و فن��اوری ایالت باواری��ای آلمان، گفت: 
پس از لغو تحریم ها، به واس��طه رفت  و آمدهای مستمر 
و م��راودات مداومی که طی ماه ه��ای اخیر میان بخش 
خصوصی ایران و آلمان صورت گرفته اس��ت، بخشی از 
مذاکرات به انعقاد قرارداد منتهی شده و حجم مبادالت 2 

کشور، حدود 25 درصد افزایش یافته است.
وی با اش��اره به این ک��ه ارزش مراودات تجاری ایران 
و آلمان، پیش از تش��دید سیاست های تحریمی حدود 4 
میلی��ارد دالر بود، ابراز امی��دواری کرد که این رقم تا 10 

میلیارد دالر افزایش پیدا کند.
خوانس��اری تصریح کرد: آلمان به عنوان کش��وری که 
روابط دیرینه ای با ایران داش��ته اس��ت، کماکان می تواند 
با کش��ور ما تجارت گس��ترده داش��ته باش��د، اما یکی از 
بزرگترین موانع توس��عه تجارت میان 2 کشور، مشکالت 
بانکی اس��ت. رئیس ات��اق بازرگانی ته��ران به جزییات 
مذاکرات مس��ئوالن ایالت باواری��ا و بانک مرکزی ایران 
اش��اره کرد و گفت: 3 بانک س��ینا، خاورمیانه و پارسیان 

نسبت به ایجاد شعبه در ایالت باواریا اقدام می کنند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه این ک��ه بانک های ب��زرگ آلمانی 
همچنان در برقراری روابط بانکی با ایران تعلل می کنند، 
عنوان کرد: این انتظار وجود دارد که مقام های سیاس��ی 
آلمان، فش��ارهای آمریکا بر نهاده��ای اقتصادی اروپا از 

جمله آلمان را برطرف کنند.
خوانس��اری از حل مشکالت موسس��ه بیمه هرمس 
ب��رای از س��رگیری همکاری ب��ا ش��رکت های ایرانی 
خب��ر داد و اف��زود: هرمس آمادگ��ی دارد که مجددا در 

حوزه  های مختلف بیمه ای و مالی با شرکت های ایرانی 
و آلمان��ی که با یکدیگر مش��ارکت و همکاری تجاری 

دارند، فعالیت کند.
رئیس ات��اق بازرگانی تهران تصریح ک��رد: آلمان باید 
بداند، ایران تنها یک بازار 80 میلیونی نیس��ت و با توجه 
به همجواری چندین کشور با ایران، بازاری در مختصات 
400 میلی��ون نف��ر جمعیت ایجاد ش��ده که این کش��ور 

می تواند در این بازار نقش ایفا کند.
مس��عود خوانس��اری، امنی��ت ب��اال، نیروه��ای جوان 
تحصیلک��رده و منابع ف��راوان را به عن��وان مزیت های 
ایران برشمرد و گفت: شرکت های ایرانی آمادگی دارند، 
تا سرمایه  گذاری مش��ترکی را در زمینه هایی چون تولید 
خ��ودرو، صنعت نفت و گاز، دارو و انرژی های نو با طرف 

آلمانی رقم بزنند.
وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی ایالت باواریای 
آلم��ان نیز در این دیدار با اش��اره ب��ه توافق های صورت 
گرفت��ه با 3 بانک خصوصی ایران برای تاس��یس ش��عبه 
در ای��ن ایال��ت، گفت: یکی از مش��کالتی ک��ه هنوز در 

رواب��ط اقتصادی 2 کش��ور ای��ران و آلمان حل نش��ده، 
همکاری های بانکی و پولی اس��ت ک��ه در این زمینه، از 
ماه ها پیش مذاکرات خ��ود را با بانک های بزرگ آلمانی 
برای شروع همکاری با ایران آغاز کردیم و این مذاکرات 
همچنان ادامه دارد. ایلزه آیگنر افزود: ایالت باواریا عالوه 
ب��ر آنکه بنگاه ها و صنایع ب��زرگ جهانی را در خود جای 
داده است، از نیروی باالی شرکت های کوچک و متوسط 
نیز برای پیش��رفت و توسعه برخوردار است و ما معتقدیم 
ک��ه بنگاه های این بخش از هر 2 کش��ور ایران و آلمان 
می توانند در سایه حمایت های دولت ها، اقتصاد دو طرف 

را به یکدیگر پیوند زنند. 
وزی��ر اقتص��اد ایالت باواری��ای آلمان با اش��اره به رفع 
مش��کل همکاری بیمه هرمس آلمان ب��ا ایران، تصریح 
کرد: مشکل ارتباط بیمه هرمس با ایران در حالی برطرف 
شد که مذاکرات جدی و پیگیر از سوی 2 کشور طی چند 
ماه گذش��ته صورت گرفت و امیدواریم که این تعامالت 
همچنان با قدرت ادامه داشته باشد و به زودی شاهد رفع 

مشکل ارتباط بانکی 2 کشور باشیم.

 انرژی های نو، یکی از محورهای همکاری ایران و آلمان

 آثار به جا مانده تاریخی؛ نشانه عقب ماندن از نیاکان مان
پنج��ره ایرانیان: معاون فرهنگی اجتماعی وزیر عل��وم، تحقیقات و فناوری گفت: وجود 
آثار و بقایایی از اس��تفاده مردمان گذشته از انرژی های نو مانند »آس باد«ها در سیستان و 
اش��یا کشف شده از شهر سوخته و س��ایر مناطق کشور نشانه عقب ماندن ما از گذشتگان 

و نیاکان ماست.
به گزارش ایرنا، س��یدضیاء هاش��می روز جمعه 19 ش��هریور پس از بازدید از برخی آثار 
تاریخی و فرهنگی و علمی منطقه سیس��تان در شمال استان سیستان و بلوچستان اظهار 
داش��ت: استفاده گذش��تگان از نیروهای باد و آب و خورشید مانند آسیاب های بادی و آبی 
نش��ان می دهد که ایرانیان از گذش��ته های دور تاکنون علم را در اختیار داش��ته و الگویی 
برای س��ایر ملل بوده اند. وی تصریح کرد: وزارت علوم و تحقیقات مشوق مبادله علمی با 
کش��ورهای همسایه است و در این مسیر ضمن تشویق دانشگاه های استان های مرزی به 

ارتباط علمی با همسایگان، همواره درصدد رفع موانع بوده است.
وی افزود: دانشگاه زابل از ابتدای شکل گیری تاکنون عملکردی فراتر از دانشگاه عادی 

داش��ته و توجه مسئوالن و تالش دست اندرکاران و اساتید آن در دوره های مختلف، این 
دانشگاه را به یک دانشگاه پرچم دار پیشرفت منطقه تبدیل کرده است.

معاون فرهنگی و اجتماع��ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: وجود آثار تاریخی 
و فرهنگی منطقه سیس��تان که نش��ان از همت ایرانیان در دوره های گذشته دارد ظرفیتی 

برای اقدامات علمی و فرهنگی در رشته های معماری، مرمت و تاریخ است.
هاش��می بر بازشناس��ی و تدوی��ن تاریخ علم در منطقه سیس��تان تاکید ک��رد و اظهار 
داش��ت: وجود آثار متعدد در این منطقه و اس��تفاده مردمان گذشته از انرژی های نو مانند 
»آس باد« ها نش��انه عقب ماندن ما از گذش��تگان اس��ت. معاون وزیر عل��وم، تحقیقات و 
فناوری به همراه تعدادی از مدیران کل این وزارتخانه با س��فر به منطقه سیس��تان از آثار 
تاریخی حوضدار، آس بادها، قلعه رس��تم، مجتمع بقیه اهلل االعظم دانشگاه زابل بازدید و 
در نشست هم اندیشی با نخبگان و معتمدان منطقه شرکت کرد. وی در سفر دو روزه خود  

توربین بادی نصب شده در دانشگاه زابل را نیز افتتاح کرد.
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 پتانسیل بهینه سازی انرژی در کشور قابل توجه است
پنج��ره ایرانیان: رییس پژوهش��کده علوم و فناوری 
انرژی ش��ریف گفت: پتانسیل بهینه س��ازی انرژی در 

کشور قابل توجه است.
به گزارش ایس��نا، یداهلل س��بوحی طی س��خنانی در 
اختتامیه دومین دوره از مسابقات ملی نوآوران انرژی و 
محیط زیس��ت اظهار کرد: ستاد بهینه سازی انرژی در 
سال 1392 برای ارزیابی راهکارهای مهم بهینه سازی 
ان��رژی در کش��ور و همچنی��ن رفع موانع و تس��هیل 
دسترس��ی ب��ه فناوری ه��ای الزم برای بهینه س��ازی 
انرژی های محیط زیس��ت تش��کیل ش��د که این ستاد 
فعالی��ت خود را با همکاری وزارت نف��ت، وزارت نیرو، 
وزارت صنعت، معدن تجارت، س��ازمان توس��عه محیط 
زیست ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت های وابسته به 

شرکت ملی نفت ایران پیش می برد.
وی ب��ا بیان اینکه پتانس��یل بهینه س��ازی انرژی در 
کش��ور قابل توجه اس��ت، گفت: در کوتاه مدت حدود 
450 میلیون بش��که مع��ادل نفت و در میان مدت با به 
کارگی��ری تکنول��وژی جدید نزدیک ب��ه 750 میلیون 
معادل نفت پتانسیل داریم که اگر با قیمت های امروزی 
بررس��ی کنیم بیش از 20 میلیارد دالر در سال پتانسیل 
افزایش درآمد در کش��ور داریم که از طرفی اگر کاهش 
هزین��ه و افزایش درآمد صادراتی هزینه فرصت ها را با 
هم جمع کنی��م رقم قابل توجهی خواه��د بود که اگر 
مبالغ مازادی برای کش��ور ایجاد شود اشتغال زیادی را 

می تواند ایجاد کند.
وی خاطر نش��ان کرد: یکی از مش��کالت اساسی ما 
در کنار موانع مختلفی که در زمینه بهینه س��ازی انرژی 
داریم عدم دسترسی به فناوری های انرژی است. البته 
موانع اساس��ی تر دیگ��ری نیز داریم ک��ه دولت درگیر 
بهینه سازی انرژی است. عملکرد و فعالیت دولت یکی 
از اشکاالت اساسی و انحصاری بودن بازار انرژی کشور 
نیز یکی از موانعی است که با آن درگیر هستیم که امید 

داریم روز به روز کمتر شود.
س��بوحی تصریح کرد: خوش��بختانه در سال گذشته 
قوانی��ن و آیین نامه های جدی��دی که تدوین و تصویب 
شده است این امکان را فراهم کرده که به تدریج بازار 

بهینه سازی انرژی را فعال کنیم و دخالت دولت در این 
زمینه به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه مساله اساسی دیگر عدم دسترسی 
به فناوری اس��ت، گفت: فناوری یکی از الزامات توسعه 
بهینه س��ازی انرژی و محیط زیس��ت اس��ت چون در 
گذش��ته ابزاری برای این کار در کش��ور وجود نداشت 
فناوری های الزم هم توس��عه پیدا نکرد و اگر بخواهیم 
کاری در این زمینه انجام دهیم باید فناوری وارد کنیم.
س��بوحی گفت: ایجاد زیست بوم که بتواند نوآوری و 
خالقیت را گس��ترش دهد و زمین��ه ای را فراهم کند تا 
نوآوری ها ش��کوفا شوند و به س��مت توسعه فناوری و 
کاربرد صنعتی فناوری هدایت ش��وند امری الزم است 

که باید به آن بپردازیم.
رییس پژوهش��کده علوم و فناوری شریف بیان کرد: 
از ابتدای شروع فعالیت ستاد تشکیالتی در آنجا به نام 
مرکز نوآوری و توس��عه فناوری در زمینه بهینه سازی 
انرژی و محیط زیست ایجاد شد که یکی از مهم ترین 
ارکان تش��کیالتی ستاد است و ماموریت این مرکز این 

است که ایده های جدید را در زمینه بهینه سازی انرژی 
و محیط زیست، ایده های نو در زمینه فناوری و افزایش 
ب��ازده سیس��تم های مختلف را شناس��ایی کند و مورد 
حمای��ت قرار دهد تا این ایده ها به صورت هس��ته های 
توس��عه فناوری س��ازمان دهی و به شرکت های دانش 

بنیان تبدیل شوند.
س��بوحی افزود: یکی از فعالیت های��ی که مرکز یک 
س��ال و نیم گذش��ته در دس��تور کار قرار داد برگزاری 
مس��ابقات بین دانش آموزی  دانشجویان و شرکت های 
دانش بنیان در زمینه های خاص بود که اولین مسابقه  
از این دست، مسابقات دوچرخه هیبریدی بود که سال 
گذش��ته برگزار ش��د. هدف از برگزاری این مس��ابقات 
شناسایی هسته ها و تیم های نوآور بود که بتوانیم آن ها 

را مورد حمایت قرار دهیم.
وی افزود: بنابراین س��تاد آمادگ��ی دارد بعد از اینکه 
تیم ها فعال شدند پیشنهاد و برنامه های تجاری آن ها را 
ارزیابی و حمایت کند تا ایده های آن ها رشد پیدا کرده 

و به شرکت های دانش بنیان تبدیل شود.

 مدیریت سبز و به کارگیری انرژی های نو در یزد
پنجره ایرانیان: مدیر هماهنگی ترویج کش��اورزی اس��تان یزد، هدف و برنامه های 
ای��ن کارگروه را ارائ��ه راهکارهاي اجرایي حفظ محیط زیس��ت و س��المت غذا در 

فعالیت هاي مرتبط با بخش کشاورزي اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان یزد، نخستین جلسه 
کمیته و کارگروه محیط زیست و سالمت غذا در سازمان جهاد کشاورزی استان یزد 
با حضور اعضاء با موضوع مدیریت سبز و به کارگیری هرچه بیشتر انرژی های نو در 

سالن جلسات این سازمان برگزار شد. 
در این جلس��ه، ابت��دا قوچانی مدیر هماهنگی ترویج کش��اورزی و دبیر این کمیته 

ه��دف و برنامه های این کارگروه را ارائه راهکارهاي اجرایي حفظ محیط زیس��ت و 
س��المت غذا در فعالیت هاي مرتبط با بخش کشاورزي اعالم کرد. سپس کارشناس 
اداره کل منابع طبیعی گزارش مبس��وطی از اقدامات این اداره کل در خصوص حفظ 
محیط زیس��ت و س��المت غذا ارائه کرد. شایان توجه اس��ت این کارگروه به ریاست 
سازمان و دبیری مدیریت هماهنگی ترویج و عضویت بخش های مختلف اجرایی و 
س��تادی سازمان و همچنین مؤسسات وابسته با هدف ارائه راهکارهاي اجرایي حفظ 
محیط زیست و سالمت غذا در فعالیت هاي مرتبط با بخش کشاورزي تشکیل شد و 

قرار است چهارشنبه های اول هرماه جلسات آن به طور منظم برگزار شود.
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 احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ۵ سال آینده
پنج��ره ایرانی��ان: در برنامه ری��زی طرح ه��ای آب و 
برق، خود را متعهد ب��ه اجرای تعهداتمان در کنفرانس 
محیط زیس��تی پاری��س )COP21( در زمینه کاهش 

انتشار گازهای گلخانه ای می دانیم.
به گ��زارش ایس��نا، حمی��د چیت چیان وزی��ر نیرو و 
"سگولن رویال" وزیر محیط زیست فرانسه عصر روز 7 
شهریور در مورد زمینه های همکاری مشترک دو کشور 

در زمینه های انرژی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
وزیر نیرو در این نشس��ت با اش��اره ب��ه ظرفیت ها و 
توانمندی ه��ای جمهوری اس��المی، ای��ران در صنعت 
آب و برق، اظهار داش��ت: ای��ران در زمینه برق دارای 
پتانس��یل های بس��یار خوبی است. کش��ورمان در حال 
حاضر دارای بیش از 75 ه��زار مگاوات ظرفیت نصب 
شده نیروگاهی اس��ت که از این میزان حدود 12 هزار 
مگاوات مربوط ب��ه نیروگاه های برق آبی و انرژی های 
تجدیدپذی��ر، هزار م��گاوات انرژی هس��ته ای و مابقی 

نیروگاه های حرارتی می شود.
حمید چیت چی��ان افزود: ظرفیت ه��ای متنوعی  در 
کش��ور برای همکاری ایران و فرانس��ه وجود دارد؛ ما 
در حال حاضر، خ��ود را متعهد به اجرای تعهداتمان در 
کنفرانس پاریس )COP21( در زمینه کاهش انتش��ار 

گازهای گلخانه ای می دانیم.
وزیر نیرو تصریح کرد: در همین راس��تا برنامه ریزی 
شده که تا س��ال 2030 میالدی حدود 7500 مگاوات 
نی��روگاه تجدیدپذی��ر در ایران احداث ش��ود که از این 
میزان قرار است 5 هزار مگاوات تا 5 سال آینده احداث 
ش��ود و همین امر می تواند یکی از زمینه های همکاری 

میان ایران و فرانسه باشد.
وی اظهار داش��ت: هم اکنون اولی��ن قرارداد احداث 

نی��روگاه زمین گرمایی با ظرفی��ت 5 مگاوات را منعقد 
کرده ایم و آمادگی همکاری با کش��ور فرانسه را نیز در 

این زمینه داریم.
چیت چیان با بیان اینکه ایران آمادگی دارد به صورت 
س��رمایه گذاری یا استفاده از سیستم های نوین تولید با 
فرانسوی ها همکاری داشته باشد، ادامه داد: ما پیش از 
این در زمینه مدیریت مصرف انرژی همکارهای بسیار 

خوبی با یکی از شرکت های فرانسوی داشتیم.
وزیر نیرو با اش��اره به وضعیت نامناسب منابع آب در 
ایران ناش��ی از تغییر اقلیم، اظهار داشت: ایران یکی از 
قربانی��ان تغییر اقلیم در جهان به ش��مار می رود، اثرات 
تغییر اقلیم در 15 س��ال گذشته در کشور ما خود را به 

صورت خشکسالی نشان داده است.

وی افزود: خوش��بختانه در مورد مدیریت مصرف آب 
میان شرکت آب و فاضالب تهران با کشورهای سوئد 
و فرانسه قراردادهای بسیاری خوبی منعقد شده است.

وزیر نیرو خاطرنش��ان کرد: ایران در زمینه اکتش��اف 
آب های ژرف، احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، 
اس��تفاده از تکنولوژی های نوین در زمینه نمک زدایی و 

... آمادگی همکاری با شرکت های فرانسوی را دارد.
وی تاکی��د ک��رد: یک��ی از موانع و مش��کالت ما در 
هم��کاری با کش��ورهای اروپای��ی از جمله فرانس��ه، 
مشکالت پیش روی مبادالت بانکی است و امیدواریم 
در این زمینه جهت تس��ریع و گس��ترش همکاری های 
بیش��تر میان ایران و فرانس��ه در زمینه انرژی، اقدام به 

رفع این موانع شود.

 کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو
واح��د  اس��المی  آزاد  دانش��گاه  ایرانی��ان:  پنج��ره 
علی آباد کت��ول در 28 مه��ر 1395، نهمی��ن کنفرانس 
بین المللی مهندس��ی برق با محوریت انرژی های نو را 

برگزار می کند.

به گزارش س��یناپرس، نهمی��ن کنفرانس بین المللی 
مهندس��ی برق با محوری��ت انرژی های ن��و، 28 مهر 
1395 توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول 

در محل دانشگاه برگزار می شود.

بر اس��اس این گزارش حوزه های تحت پوشش این 
کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک می باشد.

گفتنی است، آخرین فرصت برای ارسال مقاله به این 
کنفرانس 30 شهریورماه، اعالم شده است.

 نیروگاه برق آبی در خرم آباد احداث می شود
پنجره ایرانیان: معاون مهندس��ی و توسعه شرکت آب و فاضالب لرستان از احداث نیروگاه 

کوچک برق آبی در مرکز این استان توسط بخش خصوصی خبر داد.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی جهاد کش��اورزی، طاهر فالح نژاد صبح چهارش��نبه 17 
ش��هریورماه در جلس��ه س��رمایه گذاران بخش خصوصی برای احداث نیروگاه برق آبی اظهار، 
داش��ت: توس��عه و گس��ترش انرژی های تجدیدپذی��ر باعث کمک به تحقق اهداف توس��عه 

اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور می شود.
وی بیان کرد: اس��تفاده از انرژی های نو باعث کاهش وابس��تگی به منابع فس��یلی، کاهش 
انتشار گازهای آالینده از بخش های تولیدی می شود و مصرف منابع انرژی را که تاثیر اساسی 

بر گرمایش جهانی دارد به حداقل می رساند.
معاون مهندس��ی و توس��عه شرکت آب و فاضالب لرس��تان ادامه داد: طرح احداث نیروگاه 
کوچ��ک برق آب��ی تجدیدپذیر در دو نقطه در مس��یر خط انتق��ال آب از رودخانه کاکارضا و 
تصفیه خانه آب شهر خرم آباد با کاربری بهره گیری از انرژی تجدیدپذیر مطرح شده و اطالعات 
طرح در اختیار سرمایه گذار بخش خصوصی برای مطالعات امکان سنجی قرار داده شده است.

ف��الح نژاد گفت: در صورت توجی��ه فنی و اقتصادی و پس از ط��ی مراحل قانونی احداث 
نیروگاه کوچک برق آبی توس��ط س��رمایه گذار بخش خصوصی اجرایی خواهد شد و به تولید 

برق بدون آلودگی زیست محیطی دست خواهیم یافت.
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 حضور "غزال ایرانی ۴" در رقابت های ۲۰۱7 استرالیا

 نسل جدید باتری ها، از بین برنده  فقر انرژی در دنیا

پنج��ره ایرانیان: رییس مرکز طراحی و س��اخت خودروی 
خورش��یدی غزال ایرانی در دانش��گاه تهران ب��ا اعالم خبر 
س��اخت خودروی غزال ایرانی 4 گفت: خودروی خورشیدی 
غ��زال ایران��ی 4 قرار اس��ت در رقابت های 2017 اس��ترالیا 

شرکت کند.
به گزارش ایس��نا، دکتر کارن ابری نیا در دومین کنفرانس 
فصلی س��ار ک��ه در موزه ملی ایران برگزار ش��د، اظهار کرد: 
خودروی خورش��یدی غزال ایرانی 4، خ��ودروی چهار دری 
است که ش��کل آن به سمت خودروهای معمولی سوق داده 
می شود و قرار است سال 2017 در مسابقات استرالیا شرکت 
کند. رییس مرکز طراحی و ساخت خودروی خورشیدی غزال 
ایرانی با اشاره یا اینکه سه خودروی دیگر ما با نام های غزال 
ایران��ی1، غزال ایرانی2، غزال ایرانی 3 نامگذاری ش��ده اند، 
اف��زود: به عل��ت تیزپایی، ظراف��ت و زیبایی ای��ن خودروی 
خورش��یدی نام غزال ایرانی را برای آن انتخاب کردیم. این 
خودرو اولین خودرویی بود که در کش��ور ب��ا این تکنولوژی 

ساخته شد.
وی افزود: هدف ما در ش��روع پروژه این بود که مس��یری 
ایج��اد کنی��م تا دانش��جویان فنی دانش��گاه ته��ران بتوانند 
در ای��ن مس��یر ق��رار گرفت��ه، از فرصت ها اس��تفاده کنند و 

استارت آپ هایی نیز به این واسطه ایجاد شود.
ابری نیا افزود: من همیش��ه یک محصول را به میوه یک 
درخت تش��بیه می کن��م. پس اگر بخواهی��م محصولی تولید 
کنیم، باید در ابتدا ریشه ای ایجاد شود، رشد کند تا به درخت 
تبدیل شود و درنهایت میوه دهد؛ صنعت هم به همین شکل 
اس��ت. به گفته وی، اقتصاد دانش بنیان به این معناس��ت که 

باید فعالیت هایی را در طول س��الیان س��ال انج��ام دهیم تا 
ریش��ه  و تنه ای را ایجاد کنیم تا در نهای��ت بتوانیم میوه آن 
را برداش��ت کنیم. زیرا به س��ادگی نمی توان محصولی را به 

مرحله تجاری سازی رساند.
وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای دانشگاه تهران و روند 
س��اخت خودروهای خورش��یدی غزال ایرانی1، غزال ایرانی 
2، غ��زال ایرانی 3 و تراکتور هیبریدی خورش��یدی، تصریح 
کرد: این دس��تاوردها حاصل کار جمعی و تیمی است که به 
نظ��رم در بحث فعالیت های تیمی در کش��ور ضعف داریم و 
باید بر روی آنها بیشتر متمرکز شویم. امیدوارم که نظیر این 
پروژه هایی که شروع کرده ایم در دانشگاه های دیگر نیز آغاز 
شود که البته این امر آغاز شده است؛ ولی باید ادامه پیدا کند 

تا به نتیجه برسد.

ابری نیا خاطرنشان کرد: کاری که اعضای تیم ما به ابتکار 
خودش��ان انجام داده اند، برگزاری تور داخلی از دریای خزر تا 
خلیج فارس بود که در این مسیر با عبور خودروی خورشیدی 
آن را به نمایش گذاش��تیم. هدف  ما از این موضوع تس��ت 
خودرو در ش��رایط مختلف جغرافیایی، همکاری بین اعضای 

تیم، مردمی سازی علم و جذب اسپانسر بود.
به گفته وی، دانشگاه ها باید ایده های علمی و نوآورانه خود 
را در جامعه در معرض نمایش بگذارند تا با آگاه شدن مردم، 

حمایت آنها جلب شود.
رییس مرکز طراحی و س��اخت خودروی خورشیدی غزال 
ایرانی در پایان خاطرنش��ان کرد: آینده متعلق به خودروهای 
الکتریکی اس��ت و اگر بتوانیم آنها را گسترش دهیم، مشکل 

آالینده ها نیز حل خواهد شد.

پنجره ایرانیان: با پیش��رفت های انجام ش��ده و ساخت نس��ل های جدید از باتری 
می توان با فقر انرژی در جهان به مبارزه برخواست.

 ب��ه گزارش انرژی هاب، ظرفیت انرژی خورش��یدی و ب��ادی با درصدی دو رقمی 
افزایش می یابد در حالی که باد و خورش��ید می توانند بس��یار تغییر پذیر باشند. اگرچه 
هر س��ال مزارع بادی بزرگتر می ش��وند و پنل های خورش��یدی، با اس��تفاده از مواد 
پرواس��کایت، بازدهی باالتری پیدا می کنند، اما این منابع انرژی تجدیدپذیر هنوز زیر 

5 درصد از نیاز به الکتریسیته را تامین می کند.
در بس��یاری از مکان ها، انرژی های تجدیدپذیر به دلیل نبود امکانات و تکنولوژی 
ذخی��ره انرژی اضافی به نقش انرژی یدکی تنزل می کنند، یعنی در ش��رایط ایده آل 
انرژی را ذخیره می کنند تا هنگام نیاز انرژی به ش��بکه برقی تزریق شود. باتری های 
بهت��ر می توانند این مش��کل را ح��ل کنند و انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر را به نیرویی 
قدرتمندتر تبدیل کنند که مش��کل آلودگی را حل کنند. این اتفاق می تواند انرژی را 

راحت تر به 1.2 میلیارد مردم نیازمند انرژی برساند.
در چند سال گذشته، انواع مختلف باتری به نمایش گذاشته شده است که می توانند 
ظرفیت یک کارخانه، شهر یا یک شبکه برقی کوچک وصل شده به مناطق روستایی 
را تامین کنند. این باتری ها بر پایه س��دیم، آلومینیوم و روی هستند. محققان تالش 
دارند تا از فلزات س��نگین و مواد شیمیایی مخرب در اسید سرب قدیمی در باتری ها 
فاصل��ه بگیرند. در کنار این ها، باتری های کنونی بس��یار باصرفه تر، مقیاس پذیرتر، و 

امن تر از باتری های لیتیومی مورد اس��تفاده در ماشین های الکتریکی قدیمی و لوازم 
الکترونیکی هس��تند. این مدل باتری های جدید می توانند یک شبکه برقی متکی به 

انرژی خورشیدی و بادی را بهتر پشتیبانی کنند.
ماه اکتبر گذش��ته، برای مثال، شرکت Fluidic Energy یک قرارداد را اعالم 
کرد که با دولت اندونزی معادل 35 مگاوات عقد کرده اس��ت که در آن 500 روس��تا 
مع��ادل 1.7 میلیون نف��ر فاقد انرژی را با پنل های خورش��یدی دارای الکتریس��یته 
می کنند. این سیستم ها از باتری های مخصوص این شرکت با تکنولوژی هوا � روی 
تا 250 مگاوات س��اعت انرژی را ذخیره می کنند تا بتوانند یک اعتمادپذیری مناسبی 
را ب��ا توجه به آب و هوا ایجاد کنند. در ماه آوریل این ش��رکت در ماداگاس��کار موفق 
ش��د قراردادی برای 100 روس��تای فاقد انرژی ببندد که باتری هایی مش��ابه تجهیز 

خواهند شد.
برای مردمی که هم اکنون بدون هیچ دسترس��ی به الکتریس��یته � بدون چراغ در 
ش��ب، بدون اینترنت، بدون الکتریسیته برای شستش��وو و بدون انرژی برای آبیاری 
مزارع �� هستند، این ترکیب شبکه برقی و استفاده از باتری ها به شدت عوض کننده 
ش��رایط و به عنوان یک آنتی بیوتیک برای فقر به حس��اب می آی��د. به عالوه برای 
دنیای ما نیز این باتری ها بس��یار به کار می آیند و به برنامه مبارزه با دی اکسید کربن 
ورودی به اتمسفر کمک می کنند. باتری های بسیار مناسب هنوز در دسترس نیستند. 

تکنولوژی کنونی می تواند بسیار پیشرفت کند.
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 دستیابی به دانش فنی تولید کامپوزیت سیمانی ضد زلزله و انفجار
پنجره ایرانیان: پژوهشگران دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با 
همکاری دانش��گاه عل��م و صنعت ای��ران در تحقیقات اخیر 
خ��ود کامپوزیت س��یمانی منعط��ف مقاوم در براب��ر زلزله و 
انفجار عرضه کردند که قادر اس��ت س��ازه ها را در برابر زلزله 

مقاوم سازی کند.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا پاکروان، دانش آموخته دکتری 
رش��ته مهندس��ی نس��اجی از دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر و 
پژوهشگر دوره پست دکترا این دانشگاه اخیرا موفق به تولید 
کامپوزیت سیمانی منعطف مقاوم در برابر زلزله و انفجار شده 
اس��ت. تحقیقات تخصصی وی در زمینه تقویت محصوالت 
پایه سیمانی با استفاده از الیاف و منسوجات است و نتایج آن 
در چندین مقاله علمی شامل مجالت معتبر خارجی و داخلی 
منتش��ر شده اس��ت. وی هدف از اجرای این طرح تحقیقاتی 
را ساخت و توسعه کامپوزیت سیمانی شکل پذیر تقویت شده 
با الیاف پلیمری و بهبود خصوصیات ش��کل پذیری آن عنوان 
و اظه��ار کرد: در این پروژه همگام ب��ا محققان دنیا بر روی 
بهبود خصوصیات ش��کل پذیری یک نوع کامپوزیت سیمانی 
توانمند و شکل پذیر حاوی الیاف پلیمری  )کامپوزیت سیمانی 

مهندسی شده ECC( مطالعه شده است.
پاک��روان ب��ا بی��ان اینکه ای��ن کامپوزیت س��یمانی با نام 
کامپوزیت سیمانی مهندسی شده ECC در دنیا شناخته شده 
است، توضیح داد: بیشترین نوع الیاف پلیمری که به صورت 
تجاری برای س��اخت این نوع کامپوزیت س��یمانی اس��تفاده 
می شود، الیاف پلی وینیل الکل )PVA( بوده که دانش تولید 

آن منحصر به چند کشور محدود در دنیا است.
مج��ری طرح یادآور ش��د: در ای��ن تحقیقات اس��تفاده از 
ترکی��ب الیاف پلی وینیل ال��کل و الیاف پلیمری تولید داخل 
جهت بهبود خصوصیات ش��کل پذیری کامپوزیت س��یمانی 
مهندسی ش��ده و همچنین کاهش مصرف الیاف پلی وینیل 
ال��کل مورد توجه قرار گرفته اس��ت. وی درباره جزییات این 
فراین��د اظهار کرد: در این تحقی��ق، الیاف پلی وینیل الکل و 
الیاف پلی پروپیلن )PP( را با ویژگی ها و خصوصیات مناسب 
به ص��ورت مخلوط و به عنوان تقوی��ت کننده در کامپوزیت 
س��یمانی مورد اس��تفاده قرار دادیم که نتایج به دست آمده، 
نشانگر بهبود شکل پذیری کامپوزیت های سیمانی تولید شده 

نس��بت به نمونه های مش��ابه خارجی حاوی یک جزء الیاف 
پلی وینیل الکل اس��ت. این پژوهش��گر با تاکی��د بر این که 
قیمت محصول کامپوزیت سیمانی جدید به دلیل جایگزینی 
نس��بتی از الیاف پلی وینیل الکل با الیاف پلی پروپیلن که از 
قیمت پایین تری برخوردار هستند، کاهش یافته است، گفت: 
کامپوزیت س��یمانی ب��ا قابلیت ش��کل پذیری و جذب انرژی 
بیش��تر در برابر بارهای خارجی نسبت به نمونه های پیشین، 
تولید ش��ده اس��ت که ضمن کاهش وزن، از مقاومت باالیی 
برخوردار اس��ت. مجری طرح در تش��ریح مزایا و کاربردهای 
محصول نهای��ی این طرح گفت: این محص��ول کامپوزیتی 
به دلیل وجود الیاف با ویژگی های مناس��ب و همچنین مواد 
ترکیبی تش��کیل دهنده، دارای مقاومت بسیار زیاد و قابلیت 
ش��کل پذیری مناس��ب در برابر بارهای خمش��ی و کششی 
اس��ت که با توج��ه به خصوصیات مکانیک��ی و جذب انرژی 
ب��اال در برابر بارهای خارجی، کاربردهای ضربه ای، انفجاری 
و ارتعاش��ی وی��ژه ای دارد. وی قابلی��ت اس��تفاده به صورت 
الیه ه��ای ن��ازک جه��ت مقاوم س��ازی س��ازه ها را از دیگر 
مزیت ه��ای این محصول کامپوزیتی برش��مرد و تاکید کرد: 
این محصول کامپوزیتی می تواند برای مقاوم س��ازی سازه ها 
در برابر زلزله مورد استفاده قرار گیرد. پاکروان ضمن مقایسه 
نمونه داخلی تولید ش��ده در این طرح با نمونه های خارجی به 
ذک��ر تفاوت های آنها پرداخت و افزود: پیش از این س��اخت 
نمونه های کامپوزیت س��یمانی مهندس��ی شده ECC توسط 
محقق��ان محدود در دنیا مورد توجه قرار گرفته و در کش��ور 

آمریکا نیز به ثبت جهانی رسیده است؛ اما در کامپوزیت های 
س��یمانی آنها تنها از یک جزء الیاف شامل الیاف پلی وینیل 
الکل اس��تفاده ش��ده، درحالیکه ما در پروژه خ��ود از ترکیب 
الی��اف پلی وینیل الکل و الی��اف پلی پروپیلن همراه با بهبود 
خصوصیات جذب انرژی و شکل پذیری محصول کامپوزیتی 
اس��تفاده کرده ایم. وی یادآور ش��د: همچنی��ن در مطالعاتی 
که انجام دادیم، پتانس��یل الی��اف پلیمری تولید داخل )الیاف 
پل��ی پروپیلن( جهت کاربرد در تقویت محصوالت س��یمانی 
شناس��ایی ش��د که می توانن��د عملکرد مناس��بی به صورت 

مخلوط در ساخت بتن های تقویت شده داشته باشند.
پاک��روان در بیان جنبه های ابت��کاری طرح تحقیقاتی خود 
گف��ت: در این طرح برای اولین بار اس��تفاده از مخلوط الیاف 
پلیمری با توجه به ویژگی های مورد نیاز در ساخت کامپوزیت 
س��یمانی مورد توجه قرار گرفت و این مخلوط الیاف توانست 
ب��ه مقدار قابل توجهی خصوصیات ش��کل پذیری کامپوزیت 
س��یمانی را افزایش دهد. همچنی��ن در این طرح، از مخلوط 
الیاف استفاده شده که این امر تا دو برابر افزایش شکل پذیری 

کامپوزیت را در پی داشته است.
این طرح با همکاری مس��عود لطیفی از محققان دانش��گاه 
صنعتی امیرکبیر و دکتر مس��عود جمش��یدی از دانشگاه علم 
و صنع��ت ای��ران انجام گرفته اس��ت و ف��از تکمیلی آن نیز 
همچنان در دوره پس��ادکتری پاکروان ادامه دارد تا ویژگی ها 
و قابلیت های بیش��تری از این نوع کامپوزیت س��یمانی تولید 

شده، مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.

 آسمان خراشی که کل زمین را خنک خواهد کرد!
پنج��ره ایرانی��ان: یک ش��رکت معم��اری ایتالیایی از نقش��ه های خود برای س��اخت یک 
آسمان خراش خنک کننده جهانی خبر داده که برای مبارزه با گرم شدن تدریجی زمین طراحی 

شده است.
به گزارش ایس��نا، این آس��مان خراش عظیم تا فضا گس��ترش یافته و سدی میان زمین و 
خورش��ید در قال��ب یک گلخانه ایجاد خواهد کرد. جمع آوری گرم��ا در این گلخانه عظیم هوا 
را ب��ه جریان انداخته و به تولید باد برای خنک س��ازی س��یاره و ارائه ان��رژی پاک برای همه 
خواهد پرداخت. معماران، چالش آب وهوایی را الهام بخش پروژه خود خوانده اند و معتقدند که 
استراتژی های موجود برای مبارزه با گرم شدن جهانی کافی نیست. آنها بر این باورند که تنها 
یک استراتژی جهانی می تواند با بالیای طبیعی ناشی از تغییرات آب وهوا مبارزه کند، از این رو 

یک آسمان خراش مفهومی را ارائه کرده اند که از نیروی باد برای خنک کردن سیاره استفاده 
می کند. این آس��مان خراش مانند یک برج خورش��یدی عمل می کند. انرژی آن با توربین های 

بادی تامین می شود که در سازه نصب خواهند شد.
طراحی پیش��رفته این آسمان خراش به گونه ای خواهد بود که ظاهر آن، بسته به محلی که 
تماش��اچیان قرار دارند، تغییر می کند. در هر دو قطب به نظر می رس��د که این برج به صورت 

عمودی قرار دارد، اما از نظر ساکنان مناطق استوایی، موقعیت آن افقی است.
جزئیات فنی زیادی در مورد چگونگی دس��تیابی این آسمان خراش عظیم به اهداف خود در 
دس��ت نیست، اما این طراحی می تواند باعث خالقیت بیش��تر معماران در آینده برای ترکیب 

آگاهی زیست محیطی با عمل شود.
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 انتقال جریان برق با باکتری خاک!
پنج��ره ایرانیان: محققان س��ازمان تحقیقات نیروی 
دریایی آمریکا با استفاده از باکتری های تراریخته برای 
اولین بار جریان برق را بدون نیاز به س��یم فلزی رسانا 

انتقال دادند.
به گزارش ایس��نا، با توجه به افزایش روزافزون تولید 
تجهی��زات الکترونیکی انجام برخی از به روزرس��انی ها 
ب��رای کاهش مقی��اس مداره��ای الکترونیکی در کنار 
افزایش سرعت انتقال اطالعات امری ضروری به نظر 
می رسد. دکتر درک الولی، متخصص میکروب شناسی 
از دانشگاه ماساچوست و سرپرست تیم مطالعاتی مرکز 
ONR عن��وان کرد: نس��ل جدید نانوس��یم  بیولوژیک 
کامال رس��انا بوده و هزاران برابر نازکتر از موی انسان 
اس��ت. وی در ادامه افزود: اس��تفاده از س��یم  رسانای 
بیولوژیک در وس��ایل نوین الکترونیک��ی نه تنها وزن 
و مقیاس تراش��ه ها را کاهش، بلکه س��رعت پردازش 

اطالعات را نیز به طور چشمگیری افزایش می دهد.
محققان برای دس��تیابی به دانش تولید نانوسیم های 
بیولوژیک باکتری های مختلف موجود در خاک را مورد 
بررس��ی قرار دادند.  س��رانجام پس از تحقیقات بسیار 
باکت��ری Geobacter برای تولید نانو رش��ته های 

پروتئینی رسانا بین اکسیدآهن انتخاب شد.
ژئوباکتر در حالت طبیعی مقداری الکتریس��یته برای 
حی��ات خود تولید می کند، اما این جریان برای انس��ان 

کارایی ندارد و تنها با الکترود قابل تشخیص است.
دکت��ر درک الول��ی ب��ا هم��کاری تیم��ی زب��ده از 
متخصص��ان ژنتیک توانس��ت ذخیره ژن��ی ژئوباکتر را 
برای تولید نانورش��ته های رسانا بهینه س��ازی کند. در 

نتیجه میزان رس��انایی نان��و رش��ته های بیولوژیک تا 
2000 براب��ر افزایش یافت و همچنین دوام آنها نیز در 

مقایسه با رشته های طبیعی باکتری بهبود یافت.
نانو رش��ته های پروتئینی تولید ش��ده توسط ژئوباکتر 
تراریخت��ه ح��دود 1.5 نانومتر قطر دارن��د. برای درک 
اندازه این رش��ته ها بهتر اس��ت بدانید که یک نانومتر 

معادل یک میلیاردیم یک متر است.

 سلول های خورشیدی با نوار فیلم ساخته شد
پنجره ایرانیان: یک تیم بین المللی سلول های خورشیدی 
را ب��ا نوار فیل��م تولید کرده ک��ه از بازدهی بس��یار باالیی 

برخوردار است. 
به گزارش خبرگزاری مهر، محققان کره جنوبی و دانشگاه 
»ش��یکاگو« آمریکا، با استفاده از مواد به کار رفته در ساخت 
نوار فیلم، سلول های خورش��یدی را تولید کرده اند که دارای 
رسانایی بسیار باال، انعطاف پذیر و تقریبا به طور کامل شفاف 
هس��تند. نکته قابل توجه در مورد س��لول های خورش��یدی 
جدید، ش��فاف ب��ودن و رس��انایی بی نظیر آنهاس��ت که در 

سلول های خورشیدی موجود، شارژ الکتریکی صفحه توسط 
نور خورشید موجب مات شدن سلول خورشیدی می شود که 
ای��ن امر تا ح��دودی بازدهی تولید ب��رق را کاهش می دهد. 
این تیم  بین المللی برای ساخت سلول های خورشیدی جدید 
 polyacrylonitrile  ابت��دا نوارهای فیلمی با پوش��ش
که نوعی پلیمر انعطاف پذیر با فیبرهای بس��یار نازک اس��ت 
را تولی��د کردن��د و برای برقراری رس��انا در آن، کمی فلز به 

آن اضافه کرده اند.
سپس پلیمر را به صورت رشته رشته همراه با پوشش فیبر 

تبدی��ل کردند و الیه نازکی از مس ب��ر روی آن قرار دادند. 
نتیجه آن به شکل گرفتن بافت هایی با فیبرهای مسی منجر 
شد که جریان الکتریسیته را با کمترین مقاومت از خود انتقال 
م��ی دهد. همچنین فاصل��ه بین فیبرها در ن��وار فیلم باعث 

شفافیت صفحه خورشیدی تا 92 درصد می شود.
از این دس��تاورد جدی��د می توان برای س��اخت صفحات 
خورش��یدی ب��ا بازده��ی بیش��تر، پنجره ه��ای هوش��مند 
خودگرم ک��ن، صفح��ات نمایش��گر انعطاف پذیر و س��طوح 

خنک کننده با کارایی باال استفاده کرد.

 یک کپسول زیبا آب و برق می سازد
پنجره ایرانیان: طراحان کالیفرنیایی موفق به طراحی و توسعه یک لوله غول پیکر 
ش��دند که با اس��تفاده از انرژی خورش��یدی و تولید برق می تواند آب  ش��ور را به آب 

آشامیدنی تبدیل کند.
 LAGI به گزارش ایس��نا، طراحان این لوله بزرگ و کارآمد در مس��ابقه ای به نام
2016 که در کالیفرنیا برگزار ش��ده موفق شدند تا این فناوری عظیم و خارق العاده را 

برای تولید برق و آب آشامیدنی در سانتا مونیکا ارائه کنند.
برای این رقابت خاص، در مسابقهLAGI از طراحان خواسته شد تا طرح های خود 
را در زمینه دس��تگاه هایی که انرژی تولید می کنند یا آب ش��ور را به آب آش��امیدنی 

تبدیل می کنند ارائه کنند.
طراحان این لوله عظیم و زیبا توانستند اثری را ارائه کنند که ترکیبی از دو کارآیی 
تولید برق و آب ش��یرین باش��د و همزمان بر جاذبه گردش��گری منطقه بیفزاید. این 
لوله می تواند آب ش��ور را بدون وجود عوارض های جانبی ناشی از تولید برق، به آب 

شیرین تبدیل کند.
پنل های خورشیدی که در روی این لوله قرار دارند قدرتی را فراهم می کنند تا آب 
دریا از طریق یک فرآیند فیلتراس��یون الکترومغناطیسی که در زیر استخر درون لوله 
قرار دارد، پمپاژ شده و طی یک فرآیند شیرین سازی به آب آشامیدنی خوراکی تبدیل 
ش��ود. به گفته طراحان این فناوری، این لوله بزرگ و زیبا بس��یار درخشان بوده و از 
اس��کله س��انتا مونیکا به وضوح دیده می شود. این لوله قادر به تولید 10000 مگاوات 
س��اعت انرژی در هر س��ال اس��ت که با این میزان می تواند 4.5 میلیارد لیتر )یا 1.5 

میلیارد گالن( آب آشامیدنی تولید کند.
با توجه به خشکس��الی فعلی در سراس��ر کالیفرنیا و کمبود آب به طور کلی، انواع 
ژنراتور کوچک ش��هری مانند این دس��تگاه می تواند بسیار مفید و کمک کننده باشد. 
آب آشامیدنی به دست آمده از این دستگاه در نهایت به شبکه آب آشامیدنی شهری 

هدایت خواهد شد و در دسترس مردم سانتا مونیکا قرار خواهد گرفت.
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 راه اندازی واحد ذخیره سازی حرارت خورشیدی در دمای باال
پنجره ایرانیان: محققان دانش��گاه اصفهان در حال انجام 
طراحی، س��اخت، راه اندازی و مش��خصه یابی واحد خودکار 
40 کیلوواتی جمع آوری و ذخیره س��ازی حرارت خورشیدی 
در دمای باال هستند تا از این طریق بتوانند انرژی مورد نیاز 

را تامین کنند.
به گزارش ایس��نا، خورشید، گوی غول پیکر درخشانی در 
وس��ط منظومه شمس��ی و تامین کننده ن��ور، گرما و انرژی  
زمین اس��ت که از بدو پیدای��ش اولین حیات در روی زمین 

انرژی خورشیدی در پدیده فتوسنتز کاربرد داشته است.
در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی از انرژی خورشیدی 
به شیوه های مختلف برای تولید انرژی استفاده می شود. در 
کش��ور ما نیز محققان بر روی فناوری های مرتبط با انرژی 
خورش��یدی در ح��ال تحقیق و پژوهش هس��تند تا از این 
منب��ع انرژی پاک و در دس��ترس به ط��ور بهینه و مطلوب 

استفاده شود.
در این راستا، ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری پروژه های 
متعددی را در این حوزه حمایت می کند که طراحی، ساخت، 
راه ان��دازی و مش��خصه یاب��ی واحد خ��ودکار 40 کیلوواتی 
جمع آوری و ذخیره س��ازی حرارت خورشیدی در دمای باال 
)باالتر از 350 درجه س��انتیگراد( یک��ی از پروژه های مورد 
حمایت این ستاد است که توسط محققان دانشگاه اصفهان 

در حال انجام است.
ه��دف از انجام این پ��روژه، طراحی واحد ذخیره س��ازی 
ح��رارت در سیس��تم های خورش��یدی حرارت��ی همچ��ون 
کلکتورهای س��هموی و بشقابی، س��ازه فرزنل است که فاز 

اول آن به اتمام رسیده است.
بر این اس��اس س��ازه فرزن��ل با دقت و کیفیت مناس��ب 
طراح��ی و س��اخته ش��ده و طراح��ی و س��اخت سیس��تم 

ذخیره س��ازی حرارت به هم��راه یک یخچال ب��رای واحد 
سرمایش نیز انجام شده است. دریافت کننده مرکزی فرزنل 

نیز مرحله بهینه سازی خود را طی می کند.
تولی��د انواع آبگرمکن های خورش��یدی فلوت��ردار، تحت 
فش��ار، پروانه ای و هوش��مند با ظرفیت های مختلف برای 
مصارف خانگی و صنعتی از دیگر دستاوردهای این محققان 

است که قابلیت صادرات به کشورهای همسایه را دارند.

 دستگاه ردیاب خورشیدی در هرمزگان ساخته شد
پنجره ایرانیان:  رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان از ساخت دستگاه ردیاب خورشیدی در 
پارک علم وفناوری هرمزگان خبر داد و گفت: این دس��تگاه ردیاب خورش��یدی باعث افزایش 

یک ونیم برابری بهره وری انرژی در نیروگاه های خورشیدی می شود.
 به گزارش ایس��نا،  علی فتی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تمام مراحل ساخت مکانیکی 
و الکتریکی این دستگاه در استان صورت گرفته است، افزود: پنج میلیون تومان برای ساخت 

ردیاب خورشیدی هزینه شده که 80 درصد کمتر از نمونه خارجی است.
رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان خاطرنش��ان کرد: این دستگاه در پانل های خورشیدی 

متحرک نصب می شود و مسیر آفتاب را دنبال می کند.

سازنده دستگاه ردیاب خورشیدی نیز در ادامه، گفت: این دستگاه در نیروگاه های خورشیدی 
فتوولتائیک نصب می شود و ضریب خطای آن کمتر از مدل خارجی است.

ش��هریار بازی��اری با بیان اینکه در هر 51 م��گاوات تولید برق بیش از پن��ج میلیارد تومان 
صرفه جویی خواهد ش��د، بیان کرد: دستگاه ردیاب خورش��یدی در نیروگاه های خورشیدی از 

نوع فتوولتائیک استفاده می شود.
وی ب��ا بیان اینکه نیروگاه فتوولتائیک پرکاربردترین نیروگاه خورش��یدی در جهان اس��ت، 
افزود: این نیروگاه ها در کش��ور به صورت تحقیقاتی در دانش��گاه های تهران و صنعتی شریف 

فعال است. هرمزگان نیز یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید 20 کیلو وات برق دارد.

 تولید آب با فواره خورشیدی
پنجره ایرانیان: یک هنرمند هلندی س��ازه ای هشت 
متری از چوب و فلز س��اخته اس��ت که با اس��تفاده از 
انرژی خورش��یدی و میعان رطوبت هوای اتمسفر آب 

تولید می کند.
 به گزارش انرژی هاب، Ap Verheggen  بیش 
از شش سال صرف تولید آب از نور خورشید و هوا کرده 
اس��ت. هم اکنون تحقیقات او به صورت یک فواره در 

شهر The Hague نصب شده است. 
با اس��تفاده از وس��ایلی که هر کس می تواند در یک 
مغازه بخ��رد، این هنرمند هلندی یک س��ازه 8 متری 
از چوب و فلز س��اخته اس��ت که با اس��تفاده از انرژی 

خورش��یدی و میعان رطوبت هوای اتمس��فر آب تولید 
می کند. این هنرمند می گوید در واقع ش��اید این س��ازه 
هنری به عنوان فواره بیش��تر دیده ش��ود و قدم بلندی 
برای فراهم کردن آب برای مناطقی که دچار خشکسالی 
هس��تند شود. بر اساس گزارشات سازمان ملل هر ساله 
بین 6 تا 8 میلیون بر اثر بالیای طبیعی و بیماری های 
مرتب��ط به کمبود آب تلف می ش��وند که ای��ن ارقام با 
تغییرات آب و هوایی رو به افزایش است. او با این سازه 
قصد تش��ویق محققان به طراحی دس��تگاه هایی برای 

تامین آب آشامیدنی بیشتر را داشته است.
این فواره که از چوب س��دار و آهن ساخته شده است 

یک ط��رح اولیه ب��رای اثبات طرح اصلی اس��ت. این 
س��ازه دارای پنل های خورش��یدی با توان 250 وات و 
باتری های ش��ارژ شوند اس��ت. آب تولید شده از دهانه 
باالیی این مجس��مه ب��ه بیرون پخش می ش��ود و در 

شرایط آفتابی بهترین کارکرد را دارد.
توان تولیدی میعان کننده این دس��تگاه هم اکنون 2 
لیتر برای هر متر مکعب س��لول خورش��یدی است، اما 
طراحان به دنبال افزایش این ظرفیت تا 8 لیتر هستند. 
نکته دیگر اینکه این آب برای قابل آش��امیدن شدن از 
فیلتر عبور کرده و امالح به آن اضافه ش��ود اما در کل 

این طرح توانایی تولید آب از هوا را اثبات می کند.
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حدیث ُمجمل ما و درد ُمفّصل نمایشگاه 
گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران؛

نمایشـگاه شـانزدهم با دوره های پیشـین خود یک تفاوت اساسی داشـت؛ و آن هم اینکه تا چند ماه مانده به آغاز آن، تصور بسیاری بر این بود 
که این نمایشـگاه برگزار نمی شـود. زیرا در سال گذشته رسما اعالم شده بود که نمایشگاه صنعت ساختمان بدین صورت دیگر برگزار نخواهد 
شد. حال چه شد که در چند ماه آخر تصمیم ها تغییر کرد و نظرها برگشت، اهلل اعلم؛ و دالیل آن حتما خارج از محدودۀ آگاهی من و شما بوده و 
خواهد بود. به هرحال با همه این حرف و حدیث ها شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران، 22 مردادماه امسال در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد. 
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران که از سوی اتاق تعاون ایران برگزار می شود، دارای اهداف مشترکی با سایر نمایشگاه هاست که از آن جمله 
می توان به این موارد اشـاره کرد: فراهم کردن بسـتری برای ارتباط بین مصرف کننده و تولیدکننده، مشـخص شدن توانمندی های صنعت مورد 
نظر در نمایشگاه برای همگان، انتقال دانش و فناوری و امکان تبادل تجاری میان مشارکت کننده ها. این نمایشگاه یک سری اهداف اختصاصی 
را نیـز دنبـال می کند: کاهش رکود مسـکن و هزینه هـا، ارائه جدیدترین فناوری ها، کاهش مصرف انرژی، تولید مسـکن ارزان قیمت در کشـور، 
مقاوم سـازی سـاختمان ها، جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن، کاهش رکود اقتصادی، استفاده از دانش و تجربه و تکنولوژی خارجی 
برای تولید، ایجاد بسـتر تحقق اقتصاد مقاومتی و توسـعه اقتصادی و دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال موقت و 
پایدار، گسترش زمینه های گردشگری در کشور، استفاده از ظرفیت های بخش تعاون با تبدیل سرمایه های خرد به سرمایه های بزرگ و برپایی 

کارگاه های تولیدی و نیازسنجی بازارها.
به گفته مسـئوالن اتاق تعاون که از ششـمین دوره برگزاری نمایشـگاه صنعت سـاختمان، متولی برگزاری این نمایشگاه است، در این دوره نیز 
مسـاحت 53 هزار متر مربع برای غرفه ها اختصاص داده شـده بود. در این نمایشـگاه بیش از 800 شـرکت داخلی اعم از تولیدکنندگان مصالح 
سـاختمانی، انبوه سـازان و مشـاوران صنعت ساختمان حضور داشـتند. شـرکت کنندگان در این نمایشگاه، آخرین دسـتاوردهای خود را در 24 
گـروه کاالیـی در بیش از 100 رشـته و صنف به ویـژه در بخش های مربوط به عایق های نوین با تکیه بر فنـاوری نانو، مصالح پایه برای احداث 
ساختمان های سبز با هدف صرفه جویی در انرژی و روش های مقابله با زلزله به نمایش گذاشتند. همچنین 300 شرکت خارجی از 23 کشور برای 
حضور در شـانزدهمین دوره نمایشـگاه صنعت ساختمان ثبت نام کرده و 6500 متر مربع از 50 هزارمترمربع فضای غرفه های این نمایشگاه را 
به خود اختصاص داده بودند. بلژیک، چین، آلمان، یونان، مجارسـتان، ایتالیا، کره جنوبی، آفریقای جنوبی،اسـپانیا، تایوان، روسیه، ترکیه، کانادا، 
سـوئیس، سـوئد، انگلیس، اتریش،دانمارک، ژاپن، هلند، فنالند و نروژ از جمله کشـورهایی بودند که در نمایشـگاه شـانزدهم صنعت ساختمان 

حضور داشتند.
گذشـته از آمار و ارقام و اهداف واالیی که در هر نمایشـگاهی وجود دارد و همه سـاله از سـوی متولیان امر به کرات بازگو می شوند، شانزدهمین 
نمایشـگاه بین المللی صنعت سـاختمان تهران آن چیزی نبود که از نام و جایگاه آن انتظار می رفت. شـرایط رکود بازار مسـکن و همه مصائب 

اشــاره
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اقتصادی را نیز که در نظر بگیریم، باز هم جای بسی تاسف است که این نمایشگاه با این حجم از استقبال و با این کیفیت پایین برگزار شود. 
برشمردن موارد بسیاری که در این نمایشگاه موجب رنجش خاطر مشارکت کنندگان و مراجعان شد، تکرار مکررات و توضیح واضحات است. 
در روزهای برگزاری نمایشـگاه شـانزدهم، وقتی پای صحبت زحمتکشان این عرصه می نشستیم، بسیاری از درددل ها و شکوایه ها یکسان بود 
و شکایت همه، حکایِت »من از مفصل این نکته مجملی گفتم/ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل« بود. نگران کننده تر از این وضعیت، 
آن بود که بسـیاری از مشـارکت کنندگان یا از عدم حضور خود در دوره های بعدی نمایشگاه می گفتند یا اقرار می کردند که با وجود این شرایط 
نامناسـب، به اجبار در نمایشـگاه های بعدی حاضر خواهند شد. دیگر معلوم نیست عرصه ای که فی نفسه با شور و هیجان مشارکت کنندگانش 
رونق می گیرد، تا خون تازه ای به رگ های خشـکیده اقتصاد و بازار مسـکن جاری سـازد، چگونه می تواند با حضور »اجباری« افراد سروسـامان 
بگیرد؟!  در این زمانه پر هیاهوی حوزه اقتصادی کشـورمان، آشـفته بازار نمایشـگاه خود بلیه ای دیگر اسـت که گویا قرار نیست به این زودی 
دست از سر تن نحیف و رنجور صنعت ساختمان بردارد و نسخه هایی که گاه به گاه این طبیبان مدعی از روی استیصال برایش می پیچند و به 
خوردش می دهند، نیز برایش افاقه نخواهد کرد. »تو که درمان نه ای، نیشم چرایی؟!« حال که برگزاری نمایشگاه نمی تواند ملجایی برای آرام 
کردن درد فعاالن عرصه ساختمان باشد، نباید دردی بر دردهای بیشمارشان بیفزاید. برگزاری نمایشگاه به "هر قیمتی"، توهین و ظلمی است 

که به زحمتکشان صنعت ساختمان کشور روا می داریم. 
کوبیدن بر طبل ناامیدی در قاموس ما اهل مطبوعات نیسـت، هرچند بنابر عقیده همان طبیبان مدعی، مطبوعات در این میان نااهل هسـتند و 
در جانمایـی غرفه هـا هـم ما را رهین منت خویش قـرار دادند و نامرتبطمان خواندند؛ با این حال، بنا به وظیفـه ذاتی خویش به دیدار جمعی از 

غرفه داران مرتبط با بخش در و پنجره رفتیم و پای صحبت های آنها نشستیم و سواالت زیر را از آنها پرسیدیم:
1. آیا محصول جدیدی برای ارائه در این نمایشگاه داشتید؟

2. با توجه به هزینه و زحماتی که برای حضور در نمایشگاه متحمل شدید، آیا از نتیجه کار راضی هستید؟ 
3. شرایط برگزاری و خدمات ارائه شده از سوی مجری برگزارکننده نمایشگاه را چگونه دیدید؟ 

4. سـال گذشـته رسما اعالم  شـد که نمایشگاه صنعت ساختمان، دیگر به شـکل جامع برگزار نمی شود. به نظر شـما با وجود نمایشگاه های 
تخصصی مختلف، آیا برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان لزومی دارد؟ 

و اینک با اغماض بسیار، گوشه هایی از نقطه نظرات این زحتمتکشان عرصه در و پنجره کشور را در این جا منعکس می کنیم. 

  نوید تجارت آرسام
علی خرم

1. در نمایشگاه امس��ال، مدل هایی از قفل های 
هتل��ی کاله که برای اولین ب��ار در خاورمیانه و در 
ایران رونمایی ش��ده اند، به این نمایشگاه آورده ایم. 
همچنین از قفل های خانگی هم، نوعی قفل بازشو 

بدون صدا را در اینجا عرضه کرده ایم. 
2. ما در س��ال های گذشته هم نتیجه چندانی از 

نمایش��گاه نمی گرفتیم و هر س��اله به اصرار همکاران دفتر تهران در این نمایشگاه شرکت 
می کردیم، که نهایتا با صحبت هایی که امروز انجام دادیم، به دلیل کیفیت پایین نمایشگاه 

صنعت ساختمان تهران، قرار شد از سال بعد در این نمایشگاه شرکت نکنیم.  
3. متاس��فانه در نمایش��گاه تهران س��طح و نحوه ارائه خدمات و مسائلی مثل پارکینگ و 
ترافیک ورودی ها، سرمایش و تهویه، تبلیغات و سایر خدمات، بسیار پایین است. ما ساالنه 
در بیش از صد نمایشگاه در سراسر دنیا شرکت می کنیم و به اذعان همه همکاران، خدمات 
نمایش��گاه تهران، در حالی که قیمت بس��یار باال و نامناس��بی دارد، از س��طح بس��یار نازلی 

برخوردار است.
4. ب��ا این وضعی��ت اگر ادامه پیدا نکند صددرصد بهتر اس��ت. همی��ن االن ورودی های 
نمایشگاه ترافیک سنگینی دارند و بسیاری از افرادی که می خواهند وارد نمایشگاه شوند در 
ترافیک گرفتار شده اند. مثل همه جای دنیا، صنعت ساختمان باید دسته بندی و مرتب شود، 
یا حداقل غرفه های همراس��تا و هم صنف در یک سالن جانمایی شوند تا بتوانند ارتباط بهتر 
و موثرتری با همدیگر داشته باشند. نکته مهمتر این که، هر چه نمایشگاه تخصصی تر باشد، 
اف��راد تخصصی تری برای بازدید می آیند و ارتباط موثرتری ش��کل می گیرد. ضمن این که 

شلوغی یک نمایشگاه، دلیل موفقیت آن نمایشگاه نیست.

  پروفیل ایده آل
عباس تهرانی

1. دو محص��ول جدی��د در این نمایش��گاه ارائه 
کردیم. اولین محصول، یک پروفیل یو.پی.وی.سی 
با روکش آلومینیوم است که در نمایشگاه نورنبرگ 
رونمای��ی و عرض��ه ش��د، و ما موفق ش��دیم این 
تکنولوژی را وارد کش��ور کرده و آن را در مجموعه 
خودم��ان تولید کنیم. پروفیل های چوب پالس��ت 

محصول دیگری است که توانستیم در نمایشگاه نورنبرگ نمایندگی فروش و خدمات شرکت 
ورزالیت آلمان در ایران را کس��ب کنیم و آماده ارائه محصوالت آن به بازار هس��تیم. شرکت 
ورزالیت با سابقه ای 70 ساله از جمله شرکت های پیشرو در صنعت چوب و چوب پالست است 

که در زمینه دکوراسیون و معماری داخلی نیز فعالیت می کند. 
2. امسال سال مقاومت اقتصادی است و ما هم با همین رویکرد به نمایشگاه آمده ایم. البته هنوز 
به مرحله ارزیابی نتیجه نمایشگاه نرسیده ایم، اما با توجه به ازدحامی که مشاهده می کنیم، به نظر 

می رسد نمایشگاه خوبی باشد.
3. متاسفانه در روند برگزاری نمایشگاه کم لطفی های بسیاری به مشارکت کنندگان می شود. ما 
در جلسه ای که با مدیر برگزاری نمایشگاه داشتیم، نکات زیادی را مطرح کردیم، ولی متاسفانه آن 
اتفاقی که شایسته و درخور تولیدکنندگان باشد اتفاق نمی افتد و هنوز حاشیه ها حاکم بر متن است. 
4. صنعت ساختمان بازه بسیار گسترده ای است با زیرمجموعه های فراوان که نمی توان همه آنها 
را در نمایشگاه های تخصصی پوشش داد. فضای نمایشگاه، فضای استانداردی است، اما استفاده از 
این فضا به درستی مدیریت نمی شود و همیشه مشکالت زیادی وجود دارد. ما اصل وجود نمایشگاه 
جامع س��اختمان را الزم می دانیم، چون در این فضا اس��ت که می توانیم خارج از بازار تخصصی 

خودمان با مشتریان عام ارتباط برقرار کنیم. 
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  آلومینیوم پیمان
مهدی شعبانی

1. آنادای��ز نوک م��دادی و یک سیس��تم پنجره  
جدی��د و آل��و وود از جمله محصوالت ت��ازه ما در 

نمایشگاه امسال هستند.
2. قصد ما در نمایشگاه امسال با توجه به شرایط 
فعلی ب��ازار، صرفا اع��الم حضور ب��ود و امیدی به 

برگشت هزینه و کسب نتیجه آنچنانی نداریم. 
3. همه چیز خوب بود فقط امس��ال مساحت غرفه ها را کوچک تر کردند و کمتر از میزان و 

متراژ درخواست شده به ما اختصاص دادند. 
4. مطمئنا اگر نمایش��گاه تخصصی باش��د، خیلی بهتر اس��ت. وقتی نمایشگاه به این شکل 
برگزار ش��ود، به دلیل ازدحام، ش��لوغی و این که یک عده صرفا برای گردش به نمایش��گاه 

می آیند، برخی از غرفه ها دیده نمی شوند و در واقع هزینه بدون نتیجه می کنند. 

  سکو ایران
حسن شهرآبادی  

1. پنجره ه��ای آلومینیوم��ی در دو بخ��ش 
لوالی��ی و کش��ویی از ن��وع ترمال بری��ک و 
معمولی، محص��والت جدید ما در نمایش��گاه 

صنعت ساختمان تهران بود.
2. م��ا در حال حاض��ر در یک موقعیت رکود 
بازار و س��رمایه واقع هستیم و با وجود این که 

ش��رایط راضی کننده نیست، برای از دس��ت ندادن موقعیت مان در بازار، در نمایشگاه 
شرکت کردیم. چون نمی توان در نمایشگاه حضور نیافت و عدم حضور، به معنای از 
دست دادن بخشی از بازار است، به همین خاطر، سیاست مدیریت مجموعه برحضور 

  آکپا
غالمرضا حکیمی

1. محص��والت جدی��دی در زمین��ه نم��ا داریم. 
و  پنج��ره  و  در  جدی��د  سیس��تم های  همچنی��ن 
سیس��تم هایی برای کنج را در این نمایشگاه عرضه 
کرده ای��م. کاتالوگ 400 صفحه ای 2016 ما نیز در 

این نمایشگاه رونمایی شد. 
2. نمایشگاه صنعت س��اختمان امسال نسبت به 

س��ال های گذشته خلوت تر اس��ت. ضمن این که غرفه  ما هم در جای مناسبی قرار ندارد و از 
این جهت شرایط چندان مساعد و باب طبع ما نیست. 

3. خدم��ات داخ��ل نمایش��گاه از قبیل تهویه و س��رمایش خیلی ضعیف اس��ت و بیش��تر 
بازدیدکنندگان از این موضوع ناراضی هس��تند و اذیت می ش��وند. در بیرون از نمایش��گاه هم 

تبلیغات ضعیف است و هیچ گونه اطالع رسانی انجام نگرفته است. 
4. به نظر ما نمایش��گاه تخصصی بهتر اس��ت. در این نمایشگاه بازدیدکننده نمی داند دنبال 
چه چیزی اس��ت و اینقدر ش��لوغی و پراکندگی وجود دارد که نمی توان وقت گذاشت و بازدید 
مثمرثم��ری انجام داد. البته اگر مدیریت درس��تی صورت بگیرد می توان از هر نمایش��گاهی 

استفاده الزم را برد.

  آلوکد 
شهرام علیزاده

1. سیس��تم های منوری��ل و سیس��تم های جدید 
کرتین وال را به صورت به روزتر در نمایشگاه امسال 

ارائه کردیم. 
2. وقتی مدیر اینجا به من می گوید مگر دعوتتان 
کرده بودی��م و... دیگر چه می ت��وان گفت!؟ با این 
ح��ال ما باز هم می آییم، باز هم اعتراض می کنیم و 

آنقدر فریاد می زنیم تا وجدان ها بیدار ش��ود و کار را به کاردانش بسپارند. یک کشور با هشتاد 
میلیون جمعیت و این همه ظرفیت، نمایش��گاه صنعت ساختمانش نباید با این وضعیت برگزار 

شود. باید در مدیریت نمایشگاه تجدیدنظر کلی صورت گیرد.
3. نمایش��گاه امس��ال مانند همیش��ه مش��کالت بس��یار زیادی دارد. خدمات ارائه شده در 
نمایش��گاه اصال در حد و اندازه یک نمایش��گاه جامع س��اختمان نیس��ت. متاسفانه نمایشگاه 
در س��طح بسیار پایینی مدیریت می ش��ود و سال هاست که ما هر چه می گوییم، می نویسیم و 

اعتراض می کنیم، هیچ تاثیری ندارد. 
4. به دلیل این که برگزارکنندگان هر نمایشگاهی باید جداگانه درآمدهای خودشان را داشته 
باش��ند، نمی ش��ود که یک نمایشگاه باش��د و دیگری تعطیل ش��ود. در این میان، نه وضعیت 
تولیدکننده مهم اس��ت نه مصرف کننده و نه هیچ کس دیگری! هر چقدر هم، ما ادله و س��ند 
بیاوریم که برگزاری نمایش��گاه جامع یا تخصصی باید این گونه باشد، هیچ فرقی به حال این 

آقایان ندارد.

  سیندژ
امیر قاسمی

1. پرده ب��رداری از گ��روه س��یندژ و معرفی 
مجموع��ه ای که تح��ت این ن��ام کار می کند 
را در این نمایش��گاه انج��ام دادیم. باید اضافه 
کنم که س��یندژ، تنها نام تجاری یک پروفیل 
نیست، بلکه یک هولدینگ ساختمانی است با 
شرکت های فراوانی که هر کدام در یک زمینه 

خاص فعالیت دارند. 
2. یکی از مس��ائلی که ما در نمایش��گاه دنبال می کنیم، تجدید دیدار با دوس��تان و 
همکارانمان اس��ت که در این زمینه راضی هستیم. درباره معرفی مجموعه سیندژ نیز 
در این نمایشگاه راضی هستیم ولی درباره بحث تخصصی در و پنجره یو.پی.وی.سی، 

فضای نمایشگاه چندان راضی کننده نبود.
3. در مجم��وع خوب بوده و خس��ته نباش��ید می گویم. هر چن��د خدمات جدید و 

آنچنانی امسال ارائه نشد، اما مشکل چندانی هم ما نداشتیم.
4. اگ��ر به دنبال یک برنامه ریزی بلندمدت برای صنعت باش��یم، باید به س��مت 
نمایش��گاه های تخصصی برویم. ما هم با نمایش��گاه تخصصی بیشتر موافقیم، ولی 
با توجه به این که نمایش��گاه های تخصصی چندان جانیفتاده و نمایشگاه ساختمان 

قدمت و تجربه بیشتری دارد، فعال نتیجه این نمایشگاه بهتر است. 

فعال در تمامی نمایشگاه هاست. 
3. همیش��ه یک س��ری نقص هایی وجود دارد که امیدواری��م با تالش و همکاری 
همه شرکت کنندگان و به ویژه اتاق تعاون به عنوان مجری نمایشگاه، بتوانیم شرایط 

بهتری برای برگزاری نمایشگاه در سال های آتی فراهم کنیم. 
4. مقوله نمایشگاه عرصه ای برای تبلیغات و عرضه خدمات به مشتری است و هر 
نمایش��گاهی به نوبه خود تالشی برای این مهم می باشد. لذا، وجود هر دو نمایشگاه 

برای صنعت ساختمان و همه زیرمجموعه های آن ضروری است. 
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  آبسکون
هبت اهلل فاضلی 

1. چندین سیستم جدید در نمایشگاه امسال 
عرضه کردیم. یک نوع پنجره سیستم یونیتایز 
ک��ه پس از ماه ه��ا ت��الش آن را در مجموعه 
خودمان تولید کردیم. همچنین پنجره کشویی 
ش��اتل که به نوعی تکنول��وژی آلمانی و تولید 
ایران��ی اس��ت و پنجره هایی ک��ه از نمای جلو 

فیکس و از پشت بازشو است.
2. ما نباید انتظار داش��ته باشیم همه کارها را دولت انجام دهد، بلکه ما هم باید در 
این راه تالش کنیم. نمایش��گاه محل تبادل افکار و تکنولوژی اس��ت که باید از آن 
به نحو مطلوب اس��تفاده کرد. واقعیت این است که وضعیت صنعت و اقتصاد ما طی 
ده س��ال گذشته در ش��رایط مطلوبی نبود و هم اینک در حال حرکت به سمت افق 
چش��م انداز هستیم. یعنی باید تالشمان را بیش��تر کنیم تا از این مرحله بگذریم و به 

شرایط مطلوب برسیم. 
3. خدمات نمایش��گاه باید گس��ترده تر شود. باید فضای بیش��تری در اختیار ما قرار 
دهند تا بتوانی��م همه محصوالتمان را در غرفه ها به نمایش بگذاریم. ضمن این که 

قیمت ها هم یک مقدار باالست که باید کمتر شود. 
4. من با نمایشگاه ساختمان صددرصد موافقم و احساس می کنم اگر این نمایشگاه 
در ش��هرآفتاب، که هم اینک فاز اول آن به بهره برداری رس��یده اس��ت برگزار شود، 

بسیاری از مشکالت فعلی حل خواهد شد و نمایشگاه خوبی خواهیم داشت. 

  شعاع پنجره
علیرضا ابن الرضا 

1. محصول جدید ما در نمایش��گاه امس��ال 
پنجره های چوب � آلومینیوم است که از طریق 
کسب نمایندگی انحصاری محصوالت شرکت 
یونیفرم کش��ور ایتالیا این محصول را در ایران  

عرضه می کنیم.
2. چ��ون ش��عاع پنجره ش��رکت ش��ناخته 

ش��ده ای اس��ت و محصوالت لوکس آن مش��تری های خاص خودش را دارد، این 
نمایشگاه فرصتی است تا با مشتریانمان تجدید دیداری داشته باشیم و محصوالت 
جدید را ارائه کنیم. ش��رایط به طور کلی راضی کننده نیست اما قابل تحمل است. 
3. واقعی��ت امر این اس��ت ک��ه به طور کامل از ش��رایط راضی نیس��تیم. چون 
تقاض��ای زیادی برای حضور در نمایش��گاه س��اختمان وجود دارد و همه دوس��ت 
دارند در بهترین نقطه غرفه داش��ته باش��ند و همه خدمات عالی باش��د، به همین 
دلیل نمی توان خیلی انتظار داش��ت که شرایط برگزاری نمایشگاه صددرصد مورد 

قبول همه باش��د.
4. نمایش��گاه س��اختمان، به جهت جامع بودن و این که بسیاری از شرکت های 
صنع��ت س��اختمان در آن حضور دارند، برای مش��تریان و مص��رف کنندگان عام 
فرصت مناس��ب تری اس��ت تا در یک زمان از همه بخش ها دیدن کنند. از سوی 
دیگر، نمایش��گاه های تخصصی برای ش��رکت ها، تولیدکنن��دگان و فعاالن صنایع 
مختلف س��اختمان مفیدتر اس��ت. در مجموع هر دو نمایشگاه الزم است، چون با 

وجود ارتباطی که با هم دارند کاربردهای متفاوت خودش��ان را نیز دارند.

  داریان سازه صنعت
هادی بلندقامت پور

1. بع��د از نزدیک به دوس��ال مذاکره، توانس��تیم 
نمایندگ��ی انحصاری مت��را آلومینی��وم، بزرگترین 

کمپانی اکستروژن ایتالیا را دریافت کنیم. 
2. فع��ال ب��رای نتیجه گی��ری از نمایش��گاه زود 
است، مخصوصا برای ش��رکت هایی چون ما که با 
ش��رایط ش��رکت های خارجی و به شکل ارزی با ما 

حس��اب می کنند. وضعیت اس��تقبال از نمایشگاه هم با وجود ش��لوغی و جمعیت زیاد، چندان 
رضایت بخش نیست.

3. واقعیت این اس��ت که ما دیگر به این شرایط عادت کردیم! به دلیل هزینه های سنگینی 
که برای غرفه های ارزی از ما گرفتند مجبور شدیم دو غرفه کوچک را یکی کنیم و به صورت 
اش��تراکی حضور پیداکنیم. با این حال، دو س��ه روز مانده به شروع نمایشگاه از طریق پیامک 
اعالم کردند که هر چند متر غرفه، در هر س��النی که بخواهید، به قیمت متری س��یصدهزار 
تومان!... این در صورتی بود که در ابتدا، با التماس و خواهش، نزدیک به بیست متر به قیمت 
مترمربعی 300 یورو، بدون هیچ تخفیفی به ما دادند، که همه این ها از عجایب این نمایشگاه 

بود! دیگر خدمات نمایشگاه هم همانند سال های قبل بسیار ضعیف و در حد صفر بود. 
4. اگر یک س��ازماندهی و مدیریت درس��ت داش��ته باش��ند و تمامی اصناف و شرکت های 
همرس��ته را در یک س��الن جمع کنند، همین نمایشگاه ساختمان خوب است؛ مانند نمایشگاه 
تخصص��ی در و پنجره که به همین صورت اس��ت و به عنوان مث��ال، همه آلومینیوم کارها در 
یک س��الن و س��ایر بخش ها هم به همین ش��کل در کنار هم هس��تند. نکته بعدی، مس��ئله 
زمان نمایش��گاه است؛ زمان برگزاری نمایشگاه ساختمان از نمایشگاه تخصصی که در بهمن 
ماه برگزار می ش��ود، خیلی بهتر اس��ت، چون نمایش��گاه تخصصی تقریبا در آخر سال است و 

نمی توان نتیجه چندانی از آن گرفت. 

  پنجره اکباتان
محمد حسینی

1. محص��ول کامال جدیدی نداش��تیم، اما 
سیس��تم های آلومینیوم اختصاص��ی از جمله 
محصوالتی هستند که در این نمایشگاه ارائه 

کرده ای��م. 
2. از وضعی��ت کل��ی برگزاری نمایش��گاه 
و اس��تقبال بازدیدکنن��دگان راضی نیس��تیم. 

مطمئنا اگر ش��رایط را بهبود بخشند، ما با اش��تیاق بیشتری شرکت می کنیم. ولی 
چون در حال حاضر مش��غول کار کردن روی برندمان هس��تیم، و نمایش��گاه یک 
فضای نس��بتا مناسب تبلیغاتی اس��ت، مجبوریم با همین شرایط هم در نمایشگاه 

ش��رکت  کنیم.
3. متاسفانه مسائل و مش��کالت نمایشگاه فراوان است. مسئله ترافیک ورودی 
نمایش��گاه و معضل پارکینگ که همه س��اله وجود دارد و انگار قرار نیس��ت حل 
ش��ود. تهویه و س��رمایش در این س��النی که امس��ال به مجموعه اضافه شده  نیز 
مش��کل دارد و همه ناراضی هس��تند. بارها اعتراض کردیم و طومار نوشتیم ولی 
تاثیری نداشت. تبلیغات که اصال وجود ندارد و تنها کاری که انجام داده اند نصب 
چند عدد بیلبورد و بنر در س��طح ش��هر است که چندان هم دیده نمی شوند. با این 
وضعیت، اگر شبکه اجتماعی تلگرام و فعالیت خودمان نبود، هیچکدام از مشتریان 

ما خبردار نمی ش��دند و غرفه ما از این هم خلوت تر می بود. 
4. ما چون با مصرف کننده ارتباط مس��تقیم داریم، این نمایشگاه برایمان مفیدتر 
اس��ت. نمایشگاه تخصصی برای شرکت هایی که باالدستی ما هستند و مواد اولیه 

ما را تامین می کنند، بهتر اس��ت. 
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  شیشه گیالن
محمد جعفریان

امس��ال طلق ه��ای  نمایش��گاه  در  م��ا   .1
اکوس��تیک )عایق صدا( و نمونه های س��والر 
)حفظ انرژی( را به عن��وان محصوالت جدید 

ارائه کردیم.
2. از میزان حضور بازدیدکنندگان در این دو 
روز، که البته نسبت به سال گذشته کمتر بود، 

در مجموع راضی هستیم. 
3. از نحوه برگزاری نمایش��گاه و خدمات ارائه ش��ده، اصال راضی نیستیم. تهویه 
این سالن که تازه تاسیس هم می باشد، اصال مناسب نیست و همه بازدیدکنندگان و 
همکاران ناراضی هستند. برای هر موضوعی باید چندبار تذکر بدهیم و نامه بنویسیم 
تا مختصری توجه ش��ود. قیمت خدماتی که در نمایشگاه ارائه می شود، بسیار گزاف 
است. متاسفانه یک رانت پشت قضیه وجود دارد که به عنوان مثال، شما برای تهیه 
یک لیفت تراک یا جرثقیل در نمایشگاه، باید حتما به فالن شخص مراجعه کنید، آن 
هم با قیمتی که بس��یار باال و ناعادالنه است. ضمن این که به هیچ وجه نمی توانید 

از جای دیگری این موارد را تهیه کنید. 
4. نمایش��گاه س��اختمان، سیمای کلی صنعت ماست. نمایش��گاه ساختمان، یکی 
از بزرگترین نمایش��گاه های کش��ور اس��ت که وجود آن الزم است. برای کسی که 
می خواهد فعالیتی را در س��طح گس��ترده ش��روع کند، نمایشگاه س��اختمان فضای 
مناس��بی اس��ت که ایده های خوبی می دهد تا کار را در مسیر درستش هدایت کند. 
ش��اید بس��یاری از افراد نتوانند ب��رای هر موضوعی به دفعات در نمایش��گاه حضور 
پیداکنند، ولی در این نمایشگاه می توانند تمام مواردی که می خواهند را در کنار هم 

پیگیری کنند و ببینند. 

  شرکت آکروپال
رضا حمیدی 

1. لول��ه  آلومینیومی با تنوع رنگی باال که ارزان تر 
از ن��وع اس��تیل آن اس��ت، محصول جدی��د ما در 

نمایشگاه امسال می باشد.
2. ما ت��الش خودمان را انجام دادیم، باید منتظر 
بمانی��م ببینیم ش��رایط بازار و نتیج��ه کار در آینده 

چطور خواهد شد. در مجموع راضی هستیم.
3. بله رضایت کامل داریم و به مجریان نمایش��گاه خس��ته نباشید می گوییم، اما امیدواریم 
ش��رایط بهتر شود. به نظر ما زمان چهار روز برای پرداختن به صنعت ساختمان کافی نیست. 
حداقل باید 10 روز به این نمایش��گاه اختصاص بدهند تا کس��انی که از شهرستان ها می آیند 

بتوانند همه بخش های نمایشگاه را بازدید کنند.  
4. نمایش��گاه تخصصی برای صنعتگران و تولیدکنندگان مفیدتر اس��ت و نمایشگاه صنعت 
ساختمان برای بحث فروش و عرضه محصوالت به بازار مناسب تر است. در واقع هر دو این 

نمایشگاه ها مفید و وجودشان الزم است. 

  فراتک
محمد محمدخانی

1. محصوالت جدی��د ما، توری دبل فریم، توری 
قابل شستشو و توری فیکس بدون نیاز به پیچ است 

که در این نمایشگاه ارائه کردیم. 
2. نتیجه کار فعال مشخص نیست و باید در آینده 
بازخورد آن را مشاهده کرد و سنجید. ولی نسبت به 
نمایشگاه تخصصی در و پنجره که بهمن ماه برگزار 

می ش��ود، در اینجا، هم هزینه ها هم تعداد بازدیدکنندگان بیش��تر است و به تبع آن، انتظار ما 
هم بیشتر است. 

3. تبلیغات نمایش��گاه خیلی قوی نیس��ت. چند عدد بنر و بیلبوردی که در اطراف نمایشگاه 
نصب شده و پیامک هایی که اتاق تعاون فرستاده است، باعث اطالع رسانی عمومی نمی شوند 

و این ضعف بزرگی برای نمایشگاه است. 
4. اگر قرار است این نمایشگاه با این شرایط و مدیریت ضعیف فعلی ادامه پیدا کند، برگزار 

نشود بهتر است، ما هم در همان نمایشگاه تخصصی در و پنجره شرکت می کنیم. 

  برج خورشید
پوریعقوب

1. طرح های جدید فایبرس��منت که با استفاده از 
نانوتکنولوژی تولید ش��ده و از نظر مس��ائل محیط 
زیس��تی نیز ش��رایط بس��یار خوبی دارد، مهمترین 
محصولی است که در این نمایشگاه ارائه کردیم. 

2. تولی��د ثروت در دنیا بر مبنای تجارت اس��ت 
و هر زمینه ای که باعث رونق تجارت ش��ود، قابل 

ستایش است. نمایشگاه هم زمینه ای است که به رونق تجارت کمک می کند. خواسته ما این 
است که شرایطی در کشور فراهم شود تا بتوانیم با تمام دنیا ارتباط برقرار کنیم و تجارت مان 
را رونق دهیم. امیدواریم مشکالتی که سر راه این ارتباط قرار دارد هرچه زودتر برداشته شود، 

تا بتوانیم گوشه کوچکی از توانمندی های صنعت کشور را به دنیا معرفی کنیم. 
3. من به عنوان یک مشارکت کننده کوچک، دست تمامی کسانی را که در این نمایشگاه 
فعالیت می کنند و زحمت می کشند، به گرمی می فشارم، ولی به عنوان یک ایرانی، از مسائل 
و مشکالتی که در این نمایشگاه وجود دارد، از جمله، پارکینگ، تبلیغات، سرویس بهداشتی، 
تهویه و غیره اصال راضی نیس��تم. تمام این موارد کوچک، نمایش دهنده نحوه تفکر و بینش 

حاکم بر کشور ماست. 
4. در واقع ایراد اساس��ی ما در نحوه برگزاری نمایشگاه هاست. اگر کیفیت اجرا و برگزاری 
نمایشگاه خوب باشد، تفاوتی ندارد که نمایشگاه تخصصی باشد یا نمایشگاه جامع. هر کدام 
از این نمایشگاه ها برای اقشار مختلف و فعاالن صنایع، کاربردهای خاص خود را دارند و در 

جای خود مفید و الزم هستند.  

  آشیانه پایدار قرن
یوسف بیگی 

1. لوالی کشویی سری 60 را به عنوان محصول 
جدید در نمایشگاه ارائه کردیم.

2. حقیقت��ا نه، راضی نبودیم. با توجه به ش��رایط 
اقتص��ادی روز و به نس��بت هزین��ه ای که متحمل 

شدیم، حضور در نمایشگاه به صرفه نیست. 
3. واقعی��ت این اس��ت که در خص��وص گرفتن 

غرفه ها در این نمایشگاه، رابطه جریان دارد. به هرحال ما برخالف میل خودمان و به اجبار در 
این غرفه بسیار کوچک که در جای نامناسبی هم واقع شده است، حضور پیدا کردیم. 

4. م��ا با نمایش��گاه تخصصی موافق تریم و حضورمان در این نمایش��گاه اش��تباه بود. این 
نمایش��گاه فقط ترافیک و شلوغی دارد و بسیاری فقط برای سرگرمی می آیند، در صورتی که 

نمایشگاه تخصصی این گونه نیست و مراجعان برای کار و خرید می آیند.
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  شیشه ایمنی خراسان
سعید محسنی 

و  جامبوس��ایز  س��کوریت  شیش��ه های   .1
شیش��ه های اس��مارت گلس یا الکتروکرومیک 
که با جریان برق مات می ش��وند، دو محصول 
تولیدی خودمان هس��تند که در این نمایشگاه 

عرضه شده اند.
2. ب��ا توج��ه به ای��ن که ام��روز دومین روز 

نمایشگاه است، نمی توان خیلی در مورد نتیجه نمایشگاه ارزیابی داشت، ولی با توجه 
به بحث جانمایی غرفه ها و شرایطی که داریم، فعال وضعیت به صورت نسبی راضی 

کننده  است، هرچند انتظار ما بیشتر بود. 
3. ش��رایط برگزاری نمایشگاه متوسط است و نس��بت به نام نمایشگاه بین المللی 
س��اختمان، میزان اس��تقبال مخاطب��ان و آن چیزی که م��ا از برگزارکنندگان انتظار 

داشتیم، چندان قابل قبول نیست. 
4. نمایش��گاه اگر تخصصی باش��د، حجم بازدیدکننده کمتر ول��ی نتیجه کار بهتر 
خواهد بود. در نمایش��گاه ساختمان چون جانمایی ها به صورت تخصصی و حرفه ای 
انجام نمی ش��ود، در یک س��الن بسیاری از شرکت ها در میان انبوه غرفه ها و شلوغی 
دیده نمی ش��وند و در جای دیگر برخی س��الن ها آنچنان خلوت است که اصال حال و 
هوای نمایش��گاه احساس نمی شود. عدم مدیریت صحیح و حجم باالی جمعیت نیز 
باعث می شود، بی نظمی و هرج ومرج به وجود آمده و نتیجه مطلوب به دست نیاید. 

  دورال آلومینیوم
حمیدرضا بلندقامت پور

1. یک س��ری نماهای خ��اص با کرتین وال و 
اس��پایدر خم که س��عی کردیم در طراحی غرفه 
ه��م از آن اس��تفاده کنیم، همچنین اس��تفاده از 
سازه های بدون  فرم و نماهای GRC و GRP با 
حجم های نامتعارف، محصوالت جدید ما در این 

نمایشگاه هستند. 
2. فلس��فه تجارت در هر جامعه ای متفاوت است. ش��رکت در نمایشگاه برای ما نیز دو بعد 
دارد. یک: اعالم حضور و این که بگوییم همچنان در بازار هستیم، چون متاسفانه برخی رقبا، 
ش��ایعات ناجوانمردانه ای می سازند که نیاز است جلوی آنها گرفته شود. دو: سیاست مجموعه 
بر اس��اس انجام پروژه های خاص و استفاده از متریال لوکس در کارهای ویژه است؛ لذا برای 
به دس��ت آوردن این مش��تریان الزم است در نمایشگاه ش��رکت کنیم. نتیجه کلی نمایشگاه 
را نمی ش��ود به این زودی تش��خیص داد، چون متاسفانه در اقتصاد و بازار مملکت ما خیلی از 

مسائل پنهان است و باید منتظر باشیم تا ببینیم در آینده چه خواهد شد. 
3. یکی از مشکالت اصلی نمایشگاه بحث تردد و ترافیک ورودی های آن است که در واقع، 
اساس آن یک مسئله کلی مدیریتی و فرهنگی است که در همه جای کشور وجود دارد. اما در 

مجموع، نسبت به بضاعت جامعه ما، شرایط برگزاری نمایشگاه چندان بد نیست.
4. ب��ه دلی��ل مش��غله های فعاالن صنعت س��اختمان، ش��اید ام��کان حضور آنه��ا در همه 
نمایش��گاه های تخصصی فراهم نباش��د، لذا اگر نمایشگاه صنعت س��اختمان در یک فضای 
مناس��ب با شرایط مساعد برگزار شود، فرصت مغتنمی است برای این قشر تا نیازهای خود را 
در این نمایشگاه مرتفع کنند. در تمام دنیا نیز، نمایشگاه های تخصصی در کنار نمایشگاه جامع 
ساختمان وجود دارد و هرکدام بازدیدکننده خاص خود را دارد. البته نمایشگاه ساختمان برای 
حل مش��کالتش به یک مدیریت جدید و بازنگری کلی نیاز دارد تا با تفکیک و دس��ته بندی 

برخی تخصص ها در کنار هم، نمایشگاه پربار و مفیدتری داشته باشیم.  

  پارس آموت
محمد بلندقامت پور

1. پنجره ه��ای با ع��رض7 و 11و 17 متر، 
محصوالتی هس��تند که در نمایش��گاه امسال 

ارائه کردیم.
2. هزینه های حضور در نمایش��گاه باالست، 
ولی ما به عشق کار و برای ارائه خدمات بهتر 
به مشتریانمان، در نمایشگاه شرکت می کنیم 

که امیدواریم نتیجه مثبتی نیز بگیریم. 
3. معضل پارکینگ که هر س��ال وجود داش��ت و امسال بیشتر بود. تهویه سالن ها 

به ویژه این سالن بسیار ضعیف و آزاردهنده بود. 
4. برگزاری هر دو نمایش��گاه الزم اس��ت. برخی بخش ها، مانند صنف ما که در و 
پنجره و نمای س��اختمان است، به گونه ای است که باید هم در نمایشگاه تخصصی 

خودمان و هم در نمایشگاه ساختمان شرکت کنیم.

  فراز گستر یزد
علیرضا فرازمند

1. محصول جدید ما یک نوع نمای جدید است و 
همینطور پروژه ای که در یزد اجرا کردیم.

2. ش��اید اآلن زود باش��د درب��اره نتیج��ه ای��ن 
نمایشگاه اظهارنظر کرد.

3. برخی موارد نسبت به سال های قبل بهتر شده 
 است، ولی در مجموع چندان رضایت بخش نیست. 

فضای نمایش��گاه بس��یار ش��لوغ و بی نظم اس��ت، نحوه ورود و تردد در نمایشگاه و همچنین 
پارکینگ ها مشکل دارد. 

4. ب��ا توجه به فضای موجود، اگر نمایش��گاه ها را به صورت جدا و تخصصی برگزار کنند و 
همه بخش ها اینچنین باهم نباشد بهتر است. نمایشگاه تخصصی باعث ایجاد رقابت بیشتری 
بین همکاران در یک صنف می شود و بازدیدکننده تخصصی نیز بهتر می تواند در آن نمایشگاه 

به اهداف خود برسد. 

  آریا تجارت
رسول میراحمدی

1. چس��ب یک.دو.س��ه دلفی��ن محص��ول 
جدیدی است که برند معروف و قدیمی دلفین 
به بازار معرفی کرده و ما آن را در نمایش��گاه 

عرضه کرده ایم.
2. با توجه به این که س��ه دوره در نمایشگاه 
ساختمان ش��رکت کردیم، امس��ال نسبت به 

سال های قبل کاهش داشتیم ولی در مجموع خوب بود.
3. هر ش��رکتی برای حضور در نمایش��گاه هزینه می کند به امید دریافت خدمات 
مناسب و گرفتن نتیجه، ولی متاسفانه با عدم مدیریت و برنامه ریزی صحیح، حضور 
در نمایشگاه به کاری بی نتیجه و صرفا از روی عادت تبدیل شده است. اگر بخواهیم 
به ایرادات نمایشگاه بپردازیم، موارد فراوانی وجود دارد که هم از حوصله شما خارج 

است و هم بحثی تکراری و بی فایده  است.
4. نمایشگاه به شکل جامع و کامل باشد بهتر است، چون همه بخش ها در صنعت 

ساختمان به هم مرتبط  و مکمل یکدیگرند. 
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  کویر ُدر یزد
حیدری

1. س��ری جدی��دی از پنجره ه��ای ترمال بریک 
و طرح جدی��دی از کرکره  را در این نمایش��گاه به 

عنوان محصول جدید ارائه کرده ایم. 
2. ب��ا توجه به این که غرفه ما در س��الن 18 که 
آخرین و پرت ترین س��الن در مجموعه نمایشگاهی 
اس��ت، قرار دارد، راضی نیستیم. نسبت به هزینه ای 

که متحمل شده ایم، اصال نتیجه دلخواه را نگرفته ایم. 
3. در مجموع نمی توانم بگویم بد بوده  اس��ت، چون به هرحال زحمت کش��یده اند و به قول 
خودشان، مدیریت و هماهنگی نمایشگاهی با هزاروصد مشارکت کننده واقعا سخت است. اما 
اگر در جانمایی ها دقت بیشتری می کردند، باعث رضایت بیشتر ما و سایر همکاران می شد. 

4. نظر ش��خصی مجموعه ما بر این اس��ت که از این پس، فقط در نمایشگاه تخصصی که 
بهمن ماه برگزار می ش��ود شرکت کنیم. سیس��تم کاری ما به گونه ای است که با مشتری عام 
ارتباط زیادی نداریم و باید محصوالتمان را به ش��رکت ها و مش��تریان تخصصی ارائه دهیم، 
لذا در نمایشگاه تخصصی چون بازدیدکننده تخصصی است، ما بهتر می توانیم محصوالتمان 

را ارائه بدهیم.  

  جهان پروفیل پارس
محمدتقی تیموری

1. چ��ون در ح��ال گس��ترش کارخانه هس��تیم، 
محصول جدیدی برای نمایشگاه امسال نداشتیم.

2. نمایشگاه صنعت ساختمان، یکی از بزرگترین 
نمایش��گاه های کشور است که از همه جای کشور و 
حتی خارج بازدیدکننده دارد. امیدواریم امس��ال هم 
مانند س��ال های گذش��ته، ش��اهد اتفاقات خوبی در 

نمایشگاه و بعد از آن باشیم.
3. ش��رایط نمایش��گاه از همه لحاظ خوب است، فقط در بحث جانمایی ها، با وجودی که ما 
جزو اولین ش��رکت هایی بودیم که ثبت نام کردیم، ولی در س��النی ق��رار گرفته ایم که چندان 
مناس��ب نیست. سالن ما از بقیه س��الن ها و فضای اصلی خیلی پرت است، غرفه مان نیز کنار 
س��ایر همکاران نیس��ت و میان غرفه هایی از صن��وف مختلف قرار گرفته اس��ت. امیدوارم در 

سال های بعد، وضعیت برگزاری نمایشگاه بهتر شود. 
4. علت ش��لوغ بودن و استقبال زیاد از نمایشگاه ساختمان، جامع بودن آن است. نمایشگاه  
تخصصی به دلیل این که مخاطب آن هم خاص اس��ت، معموال از چنین اس��تقبالی برخوردار 
نیس��ت، هر چند آن نمایش��گاه هم کارکرد خاص خود را دارد. هر دو نمایشگاه خوب هستند، 
فقط باید در مدیریت و به ویژه جانمایی ها با دقت بیشتری عمل کنند، تا شرکت هایی مثل ما 

که نیاز به حمایت بیشتری دارند، بتوانند از این فرصت استفاده الزم را ببرند. 

  اومیا پارس
رستم احمدزاده

1. گریده��ای اولترافای��ن کربن��ات ب��ا خاصیت 
آبگریزی و مورد اس��تفاده صنعت یو.پی.وی.س��ی، 
جدیدترین محصولی اس��ت که در این نمایش��گاه 

ارائه کردیم. 
2.  اومی��ا در بخش ه��ای متفاوت��ی فعالیت دارد 
و محص��والت متنوعی تولید می کن��د. هدف ما در 

بخش س��اختمان، مارکتینگ و گسترش دادن س��بد کاالیمان است. با توجه به این که اولین 
بار اس��ت که در نمایش��گاه صنعت ساختمان شرکت می کنیم، تالش داریم که مشتریان را با 
محصوالت جدیدی که در این بخش تولید کرده ایم آش��نا کنیم، که امیدواریم توانسته باشیم 

به این هدف دست پیدا کنیم. 
3. ارائه یک سری خدمات اولیه جزء الینفک هر نمایشگاهی است، ولی متاسفانه می بینیم 
که در این نمایش��گاه، با وجود هزینه های بس��یار زیادی که از ما گرفته شده است، بسیاری از 
این موارد اصال رعایت نمی شود. وقتی موارد اولیه ای مثل تهویه فضای نمایشگاه مشکل دارد، 

دیگر چه انتظاری نسبت به رعایت کردن موارد بزرگ تر دارید؟!
4. هر چند نمایش��گاه ساختمان پرسود است ولی برای برخی صنف ها، حضور در نمایشگاه 

تخصصی بسیار مفیدتر و بهتر است. 

  آراتیل
احمد واقف 

1. نمونه هایی از درهای اس��تنلس استیل را برای 
اولین بار در ایران تولید و وارد بازار کردیم که نمونه 
داخلی دیگ��ری ندارد. همچنین در این نمایش��گاه 
برای پذیرش سفارش��ات تولید فرفورژه اس��تیل که 
در دنیا فقط یک ش��رکت انگلیسی توانایی تولید آن 

را دارد، اعالم آمادگی کرده ایم.
2. من از نتیجه نمایش��گاه راضی هس��تم، برای این که احس��اس می کن��م بازار و صنعت 
ساختمان مجددا دارد رونق می گیرد. به نظر من فضای نمایشگاه نمود روشنی است از این که 
این رونق، از نیمه دوم امسال شروع خواهد شد و سال آینده سرعت بیشتری خواهد گرفت. 

3. میزان رضایتمندی را باید بر اس��اس بضاعت و توانمندی ها سنجید. به نظر من بضاعت 
ما فعال همین اندازه اس��ت که البته با رعایت یک سری مسائل اخالقی و مدیریتی می توانیم 

بهتر هم بشویم. 
4. ساختمان یک موجودیت واقعی است که زیرمجموعه های متنوعی دارد. جمع کردن همه 
این بخش ها در کنار هم یا پرداختن به هر بخش به صورت جداگانه دو موضوع جداگانه است 
که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند. نمایشگاه تخصصی کاربردهای خاص خودش را 

دارد و نمایشگاه جامع نیز همینطور و هر کدام در جای خود الزم هستند. 

  مهرسان نوین
حسین محمدی نیک

1. ب��رای اولین ب��ار کرتین وال خ��م را در نماها 
اس��تفاده کردیم و نمای سه بعدی با ورق کمپوزیت 
و یراق لیفت اند اس��الید برای نماهای دوپوسته را 

نیز در نمایشگاه ارائه دادیم.
2. فع��ال ب��رای نتیجه گی��ری زود اس��ت و باید 

مقداری زمان بگذرد تا نتیجه حضور در نمایشگاه را در فعالیت شرکت احساس کنیم. ولی در 
مجموع خیلی راضی کننده نیست و انتظار بیشتری داشتیم.

3. ضمن تش��کر از عوامل اجرایی باید عرض کنم که نمایشگاه نسبت به سال های گذشته 
تفاوت های اساسی چندانی ندارد و مشکالت همیشگی نمایشگاه همچنان وجود دارد. شلوغی 
و ازدحام در س��طح نمایش��گاه و ترافیک ورودی و خیابان های منتهی به نمایش��گاه، تبلیغات 

ضعیف، خدمات نمایشگاهی بسیار نازل و غیره از جمله معضالت نمایشگاه است.
4. اگ��ر مس��ائل مدیریت��ی را رعایت کنن��د وجود هر دو نمایش��گاه ضروری اس��ت چون 

کارکردهای متفاوتی دارند و مکمل همدیگر هستند.
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  نما پنجره نیکان
رسول گیالنی 

1. دو محص��ول جدید در نمایش��گاه امس��ال 
داریم، از جمله سیس��تم جدیدی در نمای کرتین 
وال با یراق آالت پارالل که در س��ایز بزرگ و به 
صورت بازش��و است و یک سیستم در و پنجره با 

مقاطع جدید.
2. ب��ه نظر می رس��د این نمایش��گاه نس��بت به 

نمایشگاه های سال قبل خلوت تر است و بازدیدکنندگان کمتری حضور پیدا کرده  اند.
3. ما چون در سالن ارزی واقع شده ایم، در خصوص ثبت نام و در هنگام جانمایی و تحویل 
غرفه ها، ش��رایط نس��بتا راحت تری داشتیم نسبت به س��ایر همکاران که در سالن های داخلی 
بودند و مش��کالت زیادی داش��تند، که البته قیمت بس��یار باال و سرسام آور بخش ارزی آن را 
جبران کرد! در بحث تبلیغات نیز بسیار ضعیف عمل کرده اند و اصال اطالع رسانی مناسبی در 

سطح شهر صورت نگرفته است.  
4. نمایش��گاه تخصصی برای کس��انی که به صورت تخصصی درباره یک محصول فعالیت 
دارند مفید اس��ت. برای کس��ی که از شهرس��تان به نمایشگاه می آید ش��اید دیدن فقط یک 
محصول چندان مقرون به صرفه نباش��د و بهتر اس��ت که یک پکیج کامل از محصوالتی که 
مورد نیازش است را در آن روز ببیند. از سوی دیگر چون ساختمان از زیرمجموعه های متنوع 
و زیادی برخوردار اس��ت جمع کردن همه آنها در یک نمایش��گاه هم باعث چنین ش��لوغی و 
بی نظم��ی می ش��ود. باید به گونه ای مدیریت کنند و بخش ه��ای مرتبط تر را در کنار هم قرار 

بدهند تا از شلوغی و ازدحام نمایشگاه ها کاسته شود. 

  رنگین نما پویا
کیان هایل مقدم

و  ان��د  اس��الید  لیف��ت  پنجره ه��ای   .1
فولکس واگن��ی و نوع ترم��ال بریک اقتصادی 
تی��پ RS 1200 از جمل��ه محصوالت جدید 

ما در این نمایشگاه است. 
2. ب��ا توجه به رکودی که در بازار مس��کن 

وج��ود دارد، آن رونق و اس��تقبالی را که در س��ال های 90 و 91 وجود داش��ت، در 
نمایشگاه امس��ال نمی بینیم. منتها، منحنی تغییرات شرایط نمایشگاه، شیبش رو به 
باال و در حال بهبود است. متقاضیان نمایشگاه امسال نیز نسبت به سال قبل بیشتر 

بود که امیدواریم این روند به زودی به باالترین سطح خود برسد.
3. همیش��ه یک س��ری نواقصی وجود دارد، چرا که برگزاری چنین نمایشگاهی با 
این حجم بازدیدکننده و مش��ارکت کننده سختی های بس��یاری دارد. منتهی، برخی 
مس��ائل کوچک که با اندکی توجه قابل حل هستند، نباید در کیفیت نمایشگاه تاثیر 
مخرب بگذارند. به عنوان مثال، موضوع تهویه و سرمایش اکثر سالن ها و حتی این 
س��النی که تازه تاسیس است برای بازدیدکنندگان و غرفه داران ایجاد مشکل کرده 
به ش��کلی که بسیاری از مراجعان به دلیل گرمای سالن نمی توانند در غرفه بایستند 

و محصوالت ما را ببینند. 
4. این دو نمایش��گاه، دو فضای متفاوت دارند و مقایس��ه آنها ش��اید کار درستی 
نباش��د. به هر حال نمایش��گاه ساختمان با آن پیش��ینه و حجم باالی شرکت کننده ، 
نس��بت به نمایشگاه تخصصی در و پنجره که مراجعه کننده آن کمتر ولی تخصصی 
اس��ت، عملکرد و فضای متفاوتی دارند که هر کدام به نوبه خود الزم اند. نمایش��گاه 
س��اختمان عرصه و فرصت مناسبی است تا ما عالوه بر مشتریان ثابت و تخصصی 
خود، با فعاالن سایر بخش ها مثل معماران، طراحان و دیگر تولیدکنندگان نیز تعامل 

برقرار کنیم.  

  پیشرو درب مرکزی
سهرابی

1. محص��ول جدی��د ن��ه، ول��ی رونمایی از 
اس��تاندارد بین الملل��ی دره��ای ضدحریق را 
داش��تیم، چون اولین شرکتی هس��تیم که در 

ایران موفق به کسب این استاندارد شدیم. 
2. فعال که روز دوم است، برای نتیجه گیری 

و ارزیابی نمایشگاه کمی زود است. 
متاس��فانه سالنی که غرفه ما در آن مستقر شده، کمی پرت افتاده  است، به شکلی 
که صدای رادیوی نمایش��گاه هم در آن ش��نیده نمی شود، به همین دالیل اصال در 
این سالن حال و هوای نمایشگاهی احساس نمی شود. اما به صورت کلی نمایشگاه 
س��اختمان تهران، اتفاق مهمی در صنعت س��اختمان کشور اس��ت و ما باید از این 
فرصت برای پیش��برد اهداف اقتصادی خ��ود و نزدیک کردن روابط و مراوداتمان با 

مشتریان و شرکت های دیگر استفاده کنیم. 
3. ما برای ثبت نام و حضور در نمایشگاه دیر اقدام کردیم، با این حال، توانستیم با 
همکاری این عزیزان کارهایمان را به موقع انجام دهیم که جا دارد به برگزارکنندگان 

خسته نباشید بگوییم و از زحماتشان تشکر کنیم.  
4. من نمایش��گاه صنعت ساختمان را به نمایشگاه های تخصصی ترجیح می دهم، 
چون در این نمایشگاه همه اقشار حضور پیدا می کنند و ما می توانیم ارتباط بیشتری 
با دیگر مش��تریانی که شاید در نمایشگاه تخصصی آنها را نبینیم، برقرار کنیم. بهتر 
اس��ت نمایش��گاه تخصصی به صورت بین المللی برگزار ش��ود، تا تولیدکنندگان ما 
ضمن مش��اهده تکنولوژی روز دنیا، با شرکت های بزرگ نیز ارتباط برقرار کنند. در 
مجموع اگر درس��ت مدیریت کنیم، وجود هر دو نمایشگاه در جای خود الزم است، 

چرا که هرکدام کارکرد ویژه خود را دارند. 

  بازرگانی حمید سیف
اردالن سیف

1. محصول جدید ما چسب "های تک" تولید 
کش��ور هلند اس��ت. با این محصول می توانید 
بدون اس��تفاده از میخ و پیچ و س��وراخکاری 

انواع متریال را به دیوار بچسبانید. 
2. ب��ا در نظر گرفتن وضعی��ت کلی بازار و 

رکودی که بر آن حاکم اس��ت، از نتیجه نمایش��گاه نسبتا راضی هستیم. به هرحال 
م��ا ب��رای معرفی محصوالتمان مجبوریم که در نمایش��گاه حض��ور پیدا کنیم و در 

سال های قبل هم نتیجه نسبتا خوبی گرفتیم.  
3. نحوه برگزاری نمایش��گاه امسال از س��ال های قبل بهتر بود. در سال های قبل 
کسانی در راس کار بودند که سالن ها و غرفه های خوب را به افراد خاصی می دادند، 

ولی امسال اینگونه نبود. 
یکی از نکاتی که امسال ما را اذیت کرد، وضعیت کف سالن و ناهمواری های آن 

است که امیدواریم برای این مورد هم تمهیداتی بیاندیشند. 
4. س��اختمان یک واحد کلی اس��ت که از اجزاء زیادی برخوردار است و این اجزاء 
به همدیگر نیاز دارند و باید در کنار هم باش��ند. به عنوان مثال یک پنجره ساز برای 
کار خود به پروفیل، چس��ب، شیش��ه، پیچ، یراق آالت مختل��ف وغیره نیاز دارد و در 

نمایشگاهی که همه این موارد کنار هم باشند بهتر می تواند نتیجه بگیرد. 
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  پنجره نیک سازان
محمدسعید ملکی

1. محصول آنچنان جدیدی نداش��تیم، فقط 
پ��رده کرکره دوج��داره را که محصول س��ال 
گذش��ته مان اس��ت در این نمایش��گاه نیز در 

معرض دید عموم گذاشته ایم. 
2. حض��ور در نمایش��گاه فقط ب��رای بحث 
فروش و بازاریابی نیست، بلکه دالیل متعددی 

دارد که ما به خاطر آن در نمایش��گاه حضور پیدا می کنیم. خوش��بختانه تا کنون از 
نمایشگاه هایی که شرکت کردیم راضی بودیم.

3. در این نمایش��گاه اصال خدمات خوبی به ما ارائه نش��ده است. مخصوصا بحث 
جانمایی و این که چگونه است که برخی شرکت ها همیشه در سالن ها و مکان های 
خوب و درجه یک مستقر می شوند و امثال ما هر سال از سال قبل شرایط جانمایی 

بدتری داریم. 
مسئله بعدی که جزو ساده ترین خدمات است، بحث تهویه و سرمایش سالن هاست 
که متاس��فانه در بدترین حالت ممکن قرار دارد، به ش��کلی که اکثر مراجعان ما به 

خاطر این وضعیت نمی توانند در غرفه ما حضور داشته باشند. 
4. نمایشگاه ساختمان وجودش الزم است، چون شاید برخی نتوانند هر روز وقت 
بگذارند و در نمایش��گاه های تخصصی که در سراس��ر سال برگزار می شوند، شرکت 
کنند، ولی می توانند در این نمایش��گاه که همه بخش ه��ا در کنار هم حضور دارند، 

شرکت کنند و یکجا از همه بازدید کنند. 
منتها برای جلوگیری از ش��لوغی و ازدحام باالی این نمایش��گاه، نیاز اس��ت که 
مدیریت نمایش��گاه یک س��ری برنامه های��ی را پیش بینی کن��د و محدودیت ها و 
فاکتورهای��ی لحاظ کند، تا ش��رکت های ب��زرگ و تولیدکننده واقعی در نمایش��گاه 

حضور پیدا کنند.

  حالل آلومینیوم
مینا کامجو

1. ش��رکت حالل در ترکیه واقع است ولی 
در بیست و دو کش��ور دنیا فعالیت دارد. چون 
ش��رکت ما در ای��ران فعال نماین��ده ای ندارد، 
بیش��تر برای معرفی شرکت و شروع همکاری 
ب��ا ش��رکت های ایرانی در نمایش��گاه صنعت 

ساختمان حضور پیدا کردیم. 
2. امسال دومین سال حضور ما در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران است. به نظر 
من در نمایش��گاه امسال نسبت به سال قبل، بازدیدکنندگان بیشتر بودند و استقبال 

بهتری صورت گرفت.
3. خدم��ات تقریب��ا راضی کننده بود و من به برگزارکننده نمایش��گاه از صد، نمره 

60 می دهم. 
4. به نظر من نمایش��گاه س��اختمان باید باشد چون مش��تری های عام ما در این 

نمایشگاه بیشتر هستند. 
نمایش��گاه تخصصی بیش��تر بحث رقابت میان همکاران اس��ت، که آن هم الزم 
است ولی در نمایشگاه ساختمان، ما می توانیم با سایر شرکت ها مراوده داشته  باشیم 
و مواد اولیه مورد نیازمان را تهیه کنیم و خیلی اتفاقات دیگر که در این نمایش��گاه 
اتف��اق می افت��د. در مجموع به نظر من باید هر دو نمایش��گاه برگزار ش��ود منتها با 

مدیریت بهتر و شرایط مناسب تر. 

  بهین نما
حمید قیاسی 

1. ما در بخ��ش نما، به طراحان و معماران، 
در راس��تای سبک سازی س��اختمان ها، موارد 

جدیدی را پیشنهاد می کنیم. 
2. نمایش��گاه در واقع، محلی برای معارفه و 
تعامل بین همکاران صنعت س��اختمان است 
و به نظر می رس��د نمایشگاه امسال، نمایشگاه 

خوبی باشد. 
3. خوب بود، ولی می تواند بس��یار بهتر از این باش��د. به عنوان مثال، ما در حال 
حاض��ر برای تبلیغات خود در رادیو نمایش��گاه، هزینه های الزم را پرداخت کرده ایم 
ولی همانطور که مش��اهده می کنید، صدای رادیو در بس��یاری از س��الن ها از جمله 

همین سالن شنیده نمی شود. 
4. هم نمایش��گاه تخصصی و هم نمایش��گاه صنعت س��اختمان الزم است و باید 

وجود داشته  باشد. 
درس��ت است که ما در نمایش��گاه تخصصی در و پنجره هم شرکت می کنیم، اما 
تعامالت و روابطی که در این نمایشگاه شکل می گیرد بسیار گسترده تر است و اقشار 

و اصناف مختلف ساختمان را در این نمایشگاه می بینیم. 
در یک نمایش��گاه جامع، ممکن اس��ت کس��ی برای دیدن در و پنجره آمده باشد 
اما به صورت تصادفی با یک سیس��تم جدید بتن آش��نا ش��ود و یا برعکس؛ که این 
موارد، از جمله مزیت های نمایش��گاه جامع است که وجود آن  در کنار نمایشگاه های 

تخصصی الزم است. 

  دورال
علیرضا افشاری بخش

1. دورال س��ابقه ای 50 س��اله دارد و از ابتدا 
تحت پوشش یک شرکت سوئدی بود. 

بعد از تحریم، به دلیل قطع ارتباط با شرکت 
سوئدی، تمام تالش خود را صرف آن کردیم 
که ضمن حفظ هم��ان چارچوب ها به نوآوری 

در کارها ادامه دهیم. 
2. جمله معروفی وجود دارد که می گوید: تبلیغات هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری 
اس��ت. نمایشگاه هم یک فرصت تبلیغاتی اس��ت که مطمئنا پس از اتفاقاتی که در 
اقتصاد کشور و برداشتن تحریم ها به وجود آمده، فرصت مناسبی است که امیدوارم 

بتوانیم از آن به خوبی استفاده کنیم. 
3. مش��کالت نمایشگاه ش��انزدهم نیز مانند دوره های گذش��ته همچنان به قوت 

خود باقی است.
ب��ه نظر من اگر نمایش��گاه صنعت س��اختمان ته��ران در مجموعه نمایش��گاهی 
شهرآفتاب برگزار شود، دیگر مشکالتی مثل ترافیک هنگام ورود به نمایشگاه، تردد 
و شلوغی در سطح نمایشگاه، پارکینگ و مسائل زیادی که هر ساله با آن مواجهیم، 

دیگر وجود نخواهد داشت. 
4. نمایش��گاه های تخصصی به نوبه خود از اهمیت بسیار باالیی برخوردار هستند 
و در نتیجه برگزاری آنها ضرورت دارد. با این حال نمایشگاه ساختمان نیز بزرگترین 
نمایش��گاه کشور به ش��مار می آید که همه بخش ها در آن حضور دارند و باید حتما 

برگزار شود. 
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نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

ل 
وفی

ش پر
بخ

کوثر پروفیل اراک هماورد رقیبان خارجی........ 94

96 .... تالش برای توسعه بازارهای داخلی و خارجی 

98 ... مانی وین؛کلینیک تخصصی زیبایی در و پنجره
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  در مورد محصوالت کرتین وال تولید شـده در 
شرکت کوثر پروفیل اراک توضیح دهید.

ما در ش��رکت کوثر پروفیل اراک کامل ترین سیستم 
کرتین وال س��اخته ش��ده در ای��ران را تولی��د و عرضه 
می کنیم. البته این مهم با لحاظ کردن استاندارهای روز 
دنیا انجام می گیرد. به طورکلی می توانیم ادعا کنیم که 
محصوالت تولید ش��ده درکارخانه کوثر با پروفیل های 
وارداتی از کارخانجات کش��ورهای همسایه برابری و از 
برخی کارخانجات نیز بهتر می باش��د. الزم به ذکر است 
که ما موفق ش��دیم پروفیل کرتی��ن وال را برای اولین 
ب��ار با عرض 20س��انت و JX 1015 cm4، تولید و 

عرضه کنیم.
م��ا در همینجا اع��الم می کنیم کارخان��ه کوثر توان 
برآورده س��اختن نیاز پروژه های بزرگ کشور را داراست 
و می تواند انتظارات مهندس��ان ساختمان را به بهترین 
شکل ممکن برآورد و کشور را از واردات کاالهای غیر 

ضروری بی نیاز کند.  

  آیا کرتین وال بر نماهای دیگر ساختمان مزیت 
دارند؟ اگر پاسخ مثبت است این مزیت چیست؟

س��وال شما باید این باشد که نمای کرتین وال نسبت 
ب��ه نماهای شیش��ه ایی دیگ��ر چه مزیت��ی دارد. نمای 
کرتی��ن وال ی��ک نمای کام��ال تخصصی می باش��د و 
باید با مطالعه اجرا ش��ود. نم��ای کرتین وال به صورت 
کامال مهندس��ی ساخته و اجرا می ش��ود، و جزئیات آن 
طوری طراحی می ش��ود که س��اختار تمام آلومینیومی 
آن در مواجه��ه ب��ا انواع تنش ه��ای وارده از جابه جایی 
سازه اصلی س��اختمان به هنگام زلزله، نیروی مستقیم 
زلزله و باد، نشست های احتمالی و وزن خود نما، کامال 
منعطف عم��ل می کند. به خاطر همی��ن قابلیت به آن 
لقب self-support یا خود ایستا داده اند. ولی در 
دیگر نماهای شیش��ه ای که در ایران اجرا می شود هیچ 
گونه مطالعه یا خدمات مهندس��ی یا محاس��بات الزمه 

انجام نمی شود.  
  چگونـه می تـوان سـازندگان بیشـتری را به 

استفاده از این نماها ترغیب کرد؟
فقط با اطالع رسانی درست. مصرف کننده نهایی باید 
بداند که اگر قیمت بیش��تری را نس��بت به محصوالت 
مش��ابه پرداخت می کند چه مزیت های��ی دارد و اگر از 
سیس��تم های غیر اس��تاندارد اس��تفاده کن��د، دچار چه 
گرفتاری های��ی می ش��ود. ضمنا نهاده��ای مرتبط باید 
در مورد اس��تفاده از نماهای شیش��ه ای قوانین جدیدی 
وضع کنند. چرا که اجرای نمای شیشه ای غیر استاندارد 

صدمات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد.
  در گفتگوی قبلی، اشـاره داشـتید که شرکت 
کوثـر پروفیـل اراک برنامه هایـی در دسـت اجرا 
دارد کـه کشـور را از واردات پنجره های دوجداره 
بی نیاز می کند؛ اگر ممکن است در این باره بیشتر 

توضیح دهید.
ما در شرکت کوثر پروفیل اراک درحال مطالعه روی 
جدیدترین سیستم های در و پنجره هستیم واین کار را 
با وس��واس فراوانی انج��ام می دهیم؛ و به امید خدا و با 

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مهندس محسن رسولی مطرح شد:

اشــاره

کوثر پروفیل اراک 
هماورد رقیبان خارجی

شـرکت کوثر پروفیل اراک بیش از هفت سـال اسـت که در این شـهر 
بـه تولیـد انواع محصوالت آلومینیومی مشـغول اسـت. این شـرکت با 
بهره گیـری از کارشناسـانی مجـرب و بهره گیری از دانـش و فناوری 
روز، توانسـته اسـت نامـی در عرصه آلومینیوم کشـور بـرای خود به 
هـم زند. جای شـگفتی نخواهـد بود که مدیران سـختکوش و موفق 
این مجموعه، به پشـتوانه توانمندی های خـود داعیه دار رقابت با 
حریفان خارجی در داخل کشـور و حتی آنسـوی مرزها باشند. 
در گفتگویـی کـه با مدیرعامـل خوش فکر ایـن مجموعه، 
مهندس محسـن رسولی داشـتیم، از محصوالت مختلف 
این شـرکت از جمله سیسـتم کرتین وال تولید شـده در 
این مجموعه پرسـیدیم و در ادامه مشکالت موجود بر 
سـر راه تولیـد در عرصه آلومینیـوم را از وی جویا 

شدیم. باهم این گفتگو را می خوانیم:
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کمک دیگر دوس��تان تولیدکننده این اتفاق خواهد افتاد 
چ��را که ما در ایران عالوه بر توانایی های تولیدی منابع 
بس��یار خوبی داریم و لزومی جهت خارج شدن ارز برای 

پروفیل های آلومینیومی در صنعت ساختمان نداریم.
نمـا توسـط  بـر مونتـاژ در و پنجـره و  آیـا   
کارگاه هایی که با محصوالت شـرکت کوثر پروفیل 

اراک کار می کنند، نظارتی دارید؟
بله.ع��الوه بر نظارت بر س��ازندگان پنجره همکارانی 
ک��ه از پروفیل های کرتین وال این ش��رکت اس��تفاده 
می کنن��د هم مورد نظ��ارت قرارمی گیرند تا با همکاری 
یکدیگر کاری خوب و بدون ایراد را به مشتری تحویل 
دهیم. شرکت کوثر پروفیل همواره در کنار سازندگان و 

مجریان نما بوده و خواهد بود. 
 شـرکت کوثـر پروفیـل اراک، در فرایند تولید 

محصوالت خود با چه مشکالتی روبه روست؟ 
مش��کالت تولید در ایران به صورت سوژه ای قدیمی 
در آمده است که غالبا در مصاحبه  باجراید بیان می شود 

و در حد همان مطرح شدن نیز باقی می ماند.
واقعیت آن اس��ت که بانک ها به ج��ای اینکه حامی 
صنعت و تولید باش��ند بیش��تر به عنوان یک بنگاه عمل 
می کنن��د. به نظر من جای بانک ها و واحدهای تولیدی 

در ایران عوض شده و این واحدهای تولیدی هستند که 
از بانک ها حمایت می کنند و س��رمایه در اختیار بانک ها 

قرار می دهند تا به حیات خودشان ادامه دهند.
  فکر می کنید راه حل این مشکل چیست؟

ببینید، مسئله بانک ها و موسسات مالی بیشتر یک کار 
تخصصی اس��ت. اما روشی که در سیستم بانکداری در 
تمام دنیا اجراء می شود با ایران کامال متفاوت است. به 
عنوان مث��ال در ترکیه کارخانجات و واحدهای تولیدی 
با همکاری بانک ها به نقطه ای رس��یده اند که بزرگترین 
کارخانجات تولیدکننده محصوالت آلومینیومی در اروپا 
ب��ا کارخانجات ترک در زمینه تولید همکاری دارند و از 
ترکیه محصوالتش��ون را صادر می کنند و این اتفاق در 
ایران هم می تواند بیافتد. چرا که ما در ایران پتانس��یل 

بیشتری نسبت به ترکیه داریم.   
  آیا در زمینه تامین مواد اولیه )بیلت یا شمش( 

با موانع و مشکالتی روبه رو هستید؟
تهیه بیلت اس��تاندارد در ایران دش��وار است. اما ما با 
این مش��کالت کنار آمده ایم و بیلت استاندارد را به هر 
قیمتی که شده تهیه می کنیم. اما مسئله این جاست که 
ش��رکت تولیدکننده بیلت می تواند بیلت های تولید شده 
در ایران را با کیفیت بس��یار بهت��ری  ارائه دهد و حتی 

محصوالت خود را صادر کند؛ نه اینکه برای تهیه بیلت 
از کش��وری که هیچ گونه معدنی ندارد و تمام نیاز خود 
را وارد می کن��د در صف خرید قرار بگیریم و تازه برای 
خرید از شرکت مورد نظر برای ما سهمیه تعیین کنند.

  فکر می کنید مسـئوالن و سازمان های ذیربط 
بـرای کمـک بـه صنایـع تولیـدی چـه اقداماتـی 

می توانند انجام دهند؟
کش��ور ما در حال حاضر در ش��رایط بس��یار دشواری 
قرار دارد و صنعت نیز در رکود ش��دیدی به سر می برد. 
مس��ئوالن می توانن��د با حمای��ت از صنع��ت از طریق 
وام های کم بهره و آس��ان کردن ش��رایط وام، برگزاری 
نمایش��گاه های تخصصی تولیدات ایران در کشورهای 
همسایه، مانند آسیای میانه و حتی کشورهای آفریقایی، 
صنعت را از رکود خارج کرده و برای کشور هم ارزآوری 

داشته باشند.   
  آیا برنامه ای برای صادرات محصوالت خود در 

دستور کارتان دارید؟
بل��ه. حتما م��ا در کارخانه کوثر پروفی��ل اراک طبق 
برنام��ه ای مدون کار می کنیم و ب��رای صادرات درحال 
برنامه ریزی هس��تیم و به امید خدا این اتفاق درس��ال 

آینده خواهد افتاد.
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  ظرفیت تولید آورتا چقدر اسـت، و بر اسـاس چه 
معیارها و ضوابطی میزان تولید خود را تعیین می کنید؟

ظرفیت اسمی برای 11 خط اکسترودر حدود 13000 تن 
و ظرفیت قابل دس��تیابی حدود 9000 تن می باش��د. برای 
رفاه حال مش��تریان آورتا در سراسر کش��ور، پروفیل های 
تولید ش��ده در انبار مرکزی ش��رکت و انباره��ای آورتا و 
نمایندگی های شهرستان ها نگهداری می شود و به صورت 
مرتب و ماهانه جهت تکمیل موجودی این انبارها اقدامات 
الزم صورت می پذیرد. در حال حاضر توان تولید س��االنه 
آورتا به طور میانگین حدود 9000 تن در س��ال می باش��د 
که طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است با افزایش 

خط��وط اکس��ترودر تا س��قف 30 خط، حج��م تولید را به 
حدود 27000 تن در س��ال افزایش داده و در جهت توسعه 
بازارهای داخلی و خارجی )صادرات( اهدافی را برنامه ریزی 
و در دستور کار قرار دهیم. البته در حال حاضر از چند کشور 
همسایه پیشنهاداتی جهت همکاری دریافت داشته ایم که 

این پیشنهادها در حال پیگیری و اقدام می باشند.
  سیاست های بازرگانی شما تا چه حدی در تعیین 

میزان تولید آورتا نقش دارد؟
نقش واح��د بازرگانی، البته با هم��کاری واحد پژوهش 
و بازاریاب��ی، در رون��د تولید پروفیل بس��یار تاثیرگذار بوده 
اس��ت و ما در تالش��یم با توجه به بازار فعل��ی، و با انجام 

برنامه ریزی هایی زمینه و بستر مناسب جهت فروش کالن 
در س��ال های آتی را فراهم آوری��م. البته تمهیداتی در این 
راس��تا اتخاذ ش��ده و توس��ط واحد بازاریابی آورتا در حال 

اجرا است.
  آیا تاکنون ارزیابی صورت گرفته اسـت که آورتا 

چه میزان از سهم بازار را در اختیار دارد؟
با عنایت به ظرفیت اس��می و ظرفیت قابل دستیابی در 
سال های گذشته، آورتا حدود 6 تا 11 درصد پروفیل مورد 

نیاز کشور را به خود اختصاص داده است. 
  این ارزیابی چگونه انجام شـده و چگونه به این 

عدد )درصد سهم بازار( رسیده اید؟

در ادامه سلسـله گفتگوهای پنجره ایرانیان با مدیران شـرکت کیان  پن، تولیدکننده  پروفیل های یو.پی.وی.سـی با نشان تجاری آورتا، این بار به 
سـراغ آقای عبدالکریم بیضایی، مدیر بازرگانی این شـرکت رفتیم و از وضعیت این بخش از مجموعه بزرگ کیان پن جویا شـدیم. از وی درباره 

میزان تولید آورتا، سهم این پروفیل از بازار ایران، سیاست های فروش و قیمتگذاری پرسیدیم. با هم این گفتگو  را می خوانیم: 

اشــاره

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر بازرگانی کیان  پن مطرح شد:

تالش برای توسعه بازارهای داخلی و خارجی 



10
ه 8

�ار
شم

  
95

هر 
 م

م 
 نه

ال
س�

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

97

گو
گفت

محاس��به این رقم نیز از تقس��یم تولی��دات فروش رفته 
س��نوات قبل، بر مقدار پروفیل مورد نیاز کش��ور به دست 

آمده است.
اما باید به این نکته نیز توجه داشت که متاسفانه آماری 
واقعی از پروفیل مورد نیاز کش��ور در دست نیست و ارقام 
متفاوتی از 80 تا 120 هزار تن در سال گزارش شده است.
البت��ه با توجه به اینکه در س��ال های 88 ت��ا  90 تعداد 
تولیدکنندگان پروفیل بسیار کمتر از امروز بود، سهم عمده 
بازار میان چند تولیدکننده تقس��یم ش��ده بود و ما با توجه 
به قیمت مناس��ب تر توانس��ته بودیم بازار بهتری نسبت به 
سایر تولیدکنندگان در آن سال ها به دست آوریم. البته این 
نس��بت به صورت ضمنی و با پژوهش و تحقیقات میدانی 
در بازار در مقایس��ه با کل انجام ش��ده که حدودا از هر 10 
مونتاژکار در و پنجره یو.پی.وی.سی حدودا 5 مونتاژکار، از 

پروفیل های آورتا استفاده می کرده اند.
  فکـر می کنیـد قیمـت محصوالت شـما در باال 
رفتـن سـهم بـازار آورتا تاثیر بیشـتری داشـته یا 

کیفیت این محصوالت؟
فکر می کنم از دید مش��تری )مونتاژکار( تناس��ب میان 
قیمت و کیفیت اهمیت داش��ته باش��د. به این صورت که 
مش��تریان ن��گاه می کنند که آیا قیمت پروفیل نس��بت به 
کیفیت تناسبی دارد و اگر این تناسب بین قیمت و کیفیت 
برقرار بود آن پروفیل را مناس��ب دانس��ته و از آن استفاده 
می کنند. به نظر من پروفیل آورتا از چنین تناس��بی به طور 
کامل پیروی کرده است، چراکه با توجه به داشتن کیفیتی 

مطلوب از قیمت بسیار مناسبی نیز برخوردار است.
  نحـوه قیمت گـذاری محصـوالت آورتـا بـه چه 

صورتی است؟
چگونگی تعیین قیمت های ش��رکت بر مبنای محاسبات 
قیم��ت تمام ش��ده، ارزش م��واد � کار�  س��ربار، به عالوه 
هزینه های توزیع و فروش و درصد معقولی از حاش��یه سود 
تعریف ش��ده، و با در نظر گرفتن قیمت تولیدات مشابه در 
شرکت های همکار و شرایط روز بازار تعیین می گردد. یقینا 
افزایش قیمت مواد اولیه بر افزایش قیمت پروفیل تاثیرگذار 
است . متاس��فانه نادیده گرفتن صنایع پایین دستی از سوی 

پتروشیمی ها و پیشی گرفتن هفت برابری تقاضا بر عرضه 
پودر پی وی س��ی، باعث افزایش نزدیک به 100درصدی 
قیمت پودر پی.وی.سی در بازار آزاد گردید که اگر مسئوالن 
و دس��ت اندرکاران در این زمینه تدبیری نیاندیشند، صنعت 

یو.پی.وی.سی با مشکل مواجه خواهد شد.
متاس��فانه ورود پروفیل های بی کیفی��ت و ارزان قیمت 
خارجی توس��ط مح��دود واردکنن��دگان س��ودجو، نه تنها 
ق��درت رقاب��ت را از بعض��ی تولیدکنندگان داخلی س��لب 
کرده و موج��ب تعطیلی تع��دادی از کارخانجات گردیده، 
بلکه متاس��فانه برخی از تولیدکنن��دگان داخلی را به تغییر 
فرموالسیون و کاهش کیفیت و تولید پروفیل ارزان قیمت 
وادار کرده اس��ت که ادامه این روند ضربه ای است مهلک 
به صنعت یو.پی.وی.س��ی در داخل کش��ور. همچنین در 
زمین��ه واردات، مج��وز واردات باید ب��ه پروفیل هایی داده 
ش��ود که از نظر کیفیت باالتر از بهترین نوع پروفیل های 
تولی��دی داخ��ل کش��ور باش��ند، در نتیجه قیم��ت آنها از 
پروفیل های داخل��ی گران تر خواهد بود. در این صورت نه 
تنها تولیدکننده داخلی وسوسه نمی گردد به خاطر افزایش 
ف��روش وادار به تولید پروفیل ارزان قیمت ش��ود، بلکه آن 
دس��ته از واردکنندگان س��ودجو نیز به دلیل قیمت باالی 
پروفیل ه��ای با کیفی��ت خارجی، دیگر انگی��زه ای جهت 

واردات پروفیل نخواهند داشت. 
  آیا به تولید کم و سـود باال اعتقاد دارید یا تولید 

انبوه و سود اندک؟ 
صددرص��د گزینه دوم. م��ا اعتقاد داریم ک��ه در عرضه 
محصول به مش��تری، باید دس��تی باز داش��ت تا مشتری 
بتواند به راحتی به خواس��ته و نیاز خود برس��د، چرا که هر 
چه نیاز مشتری به محصول راحت تر و آسان تر رفع شود او 
راضی تر و خش��نودتر خواهد بود. و به طور کلی هدف آورتا 

جلب خشنودی و رضایت مشتریان است.
البت��ه قب��ول داریم که ش��رایط فعلی ب��ازار، تاثیر منفی 
فراوان��ی بر ش��رکت های تولیدکننده گذاش��ته که بالطبع 
آثار خود را روی روند کار مونتاژکاران نیز خواهد گذاش��ت؛ 
زیرا این زنجیره تولی��د از تولیدکننده به مونتاژکار و نهایتا 
مصرف کننده در جریان اس��ت. امیدواریم هر چه س��ریع تر 

ای��ن بح��ران در صنعت یو.پی.وی.س��ی از می��ان برود تا 
همکاری های ما با مونتاژکاران ارجمند راحت تر و آس��ان تر 

صورت پذیرد.
  با شکل گیری نوسان قیمت در بازار مواد اولیه، آیا 

تغییری در قیمت محصوالت آورتا صورت می گیرد؟
سیاست آورتا در قیمت گذاری پروفیل، با توجه به افزایش 
قیمت نزدیک ب��ه صددرصدی مواد اولی��ه )پودر پی.وی.

س��ی(، کماکان متعادل نگه داش��تن قیمت می باشد. ما تا 
حد امکان تالش داریم تغییری در لیس��ت  قیمت پروفیل 
آورتا ص��ورت نگیرد، ولی در نهای��ت برنامه قیمت گذاری 
پروفیل آورتا پس از ب��رآورد هزینه های مربوطه، با درنظر 
گرفتن حداقل حاش��یه س��ود جهت ارائه ب��ه مونتاژکاران 

لحاظ می گردد. 
قیمتگـذاری  در  رقیـب  محصـوالت  قیمـت    

محصوالت آورتا چه تاثیری دارد؟
البته افزایش قیمت مواد اولیه، معضلی است که  تمامی 
مجموعه های تولیدکننده پروفیل با آن دس��ت به گریبانند. 
بنابراین دیگر ش��رکت های تولیدکننده نیز بالطبع با چالش 
قیمت گ��ذاری مواجه اند، اما ما ت��الش داریم تا حد امکان 
تغیی��ری در لیس��ت قیمت آورت��ا ایجاد نش��ود و اگر هم 

تغییراتی ایجاد شود حتما جزئی خواهد بود.
  آیـا آورتـا برنامه ای برای افزایش سـهم خود از 

بازار دارد؟
بله ما برنامه توسعه بازار را در اولویت کارهای خود قرار 
داده ایم، چراکه پتانسیل کارخانه در زمینه تولید باالست، و 
آورتا توان توزیع پروفیل را در سطحی باالتری دارد. ما در 
بح��ث مربوط به بازاریابی به طور جدی در حال پژوهش و 
تحقیق میدانی هس��تیم و به صورت گزینشی مونتاژکاران 
را رصد می کنیم و بعد از اتمام جلسات مستقیم و مباحثات 
کاری توس��ط واحد بازاریاب��ی، مونت��اژکاران را انتخاب و 

همکاری برد � برد را با آنها آغاز می کنیم. 
  و سخن پایانی...

   در پایان از شما و کلیه همکارانتان در نشریه تخصصی 
پنجره ایرانیان تش��کر و قدردانی کرده و توفیق روزافزون  

صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی را در کشور آرزومندم.
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  بـرای آغـاز گفتگـو، معرفـی کوتاهـی از مانـی 
وین داشـته باشـید و توضیحاتـی دربـاره اهداف و 

فعالیت های آن ارائه دهید؟
 گ��روه صنعتی مانی وین، پس از نزدیک به ده س��ال 
فعالیت حرفه ای در س��اخت و تولید پروفیل، در و پنجره 
یو.پی.وی.س��ی و آلومینی��وم، از س��ال 1393 تاکن��ون 
مرحله نوینی در نوآوری و زیبایی این صنعت آغاز کرده 
اس��ت. مانی وین از حدود دو سال پیش به شیوه کامال 
حرف��ه ای وارد زمین��ه تخصصی لمینی��ت پروفیل های 
یو.پی.وی.سی شده و در این راه از تجربه کارشناسان و 
متخصصان توانای صنعت در و پنجره بهره می برد. امید 
آنکه با یاری و همکاری فعاالن و کارآفرینان این عرصه 
بتوانیم گام های موثر و شایس��ته ای در راه پیش��رفت و 
گسترش صنعت ساختمان و اقتصاد سرزمینمان برداریم.

  انگیـزه اصلـی که باعث شـد در زمینه لمینیت و 
زیباسـازی در و پنجره فعالیـت تخصصیتان را ادامه 

دهید، چه بود؟

رکود چندساله و کاهش تقاضا در بازار مسکن و صنایع 
وابس��ته به آن از جمله در و پنجره، شرایط کسب وکار را 
در این صنعت با چالش های فراوان مواجه س��اخته است، 
از ای��ن رو تولیدکنندگان ناگزیرند برای جلب توجه و حفظ 
مش��تریان خود افزون بر ب��اال بردن کیفی��ت، به تنوع و 
زیبایی محصوالت نیز بیش��تر بپردازند. در این میان بهتر 
دیدی��م برای ارتق��ای محصوالتمان و جل��ب نظر اندک 
مش��تریانی که وجود دارند، با به کارگیری پتانس��یل هایی 
که در امر زیباس��ازی و تنوع بخش��ی به محصوالت در و 
پنجره وج��ود دارد، فعالیت مان را به صورت تخصصی در 
زمینه رنگ و لمینیت پروفیل های در و پنجره ادامه دهیم.
  بـرای پیشـبرد اهدافتـان چـه فاکتورهایی را 
لحـاظ کرده اید و آیا در این زمینه اقدام خاصی هم 

انجام داده اید؟
 ما برای تحقق چنین هدفی به سهم خویش »کلینیک 
تخصص��ی زیبایی در و پنجره« را راه اندازی کرده ایم تا 
تولیدکنندگان و مونتاژکاران شایس��ته بتوانند از امکانات 

گوناگ��ون آن در هرچه زیباتر ک��ردن محصوالت خود 
بهره  ببرند.

  »کلینیـک تخصصی زیبایـی در و پنجره« در چه 
زمینه ای فعالیت می کند و چه خدماتی به مشـتریان 

ارائه می دهد؟
فعالیت اصلی این کلینیک در دوشاخه اصلی »لمینیت« 
و »رنگ« اس��ت؛ که هر دو بس��ته به انتخاب و ش��رایط 
سفارش دهندگان، مناس��ب پنجره های یو.پی.وی.سی و 
آلومینی��وم بوده و بنا بر اس��تاندارد Rall آلمان و بهترین 

کیفیت جهانی تهیه می شود.
  بخـش لمینیـت در مانـی ویـن به چه شـکل 
انجـام می شـود و چـه نـوع پروفیل هایـی قابلیت 

لمینیت کاری دارند؟
تمامی پروفیل های یو.پی.وی.س��ی و آلومینیوم قابلیت 
رپین��گ را دارند و محدودیت خاص��ی در این زمینه وجود 
ن��دارد. ضمن اینکه تنوع بس��یار زی��ادی در رنگ و ظاهر 
لمینیت ه��ا وجود دارد که باعث می ش��ود محصول نهایی 

مانی وین مجموعه ای است که با همت و تالش بانوانی فعال، سختکوش و متخصص در زمینه لمینیت یو.پی.وی.سی، در صنعت در و پنجره به 
نامی آشنا تبدیل شده است. با نگاهی به سابقه این مجموعه به اهداف بلند و برنامه هایی که برای رشد و توسعه این مجموعه در نظر گرفته شده، 
پی می بریم. مجموعه ای که مهمترین هدف آن در سـایه تالش پرسـنل متخصص و توانمندش، به روزرسانی و تنوع باالی محصوالت با استفاده 
از فناوری های مدرن است. استفاده از جدیدترین مواد اولیه تولیدشده توسط برترین برندهای بین المللی قدم دیگری است که مانی وین را در 
رسیدن به اهداف بلندپروازانه اش یاری می کند. گام بعدی، توجه به نقطه نظرات و انتقادات مشتریان و همکاران و تالش در جهت رعایت اصول 
مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده است که هم در نگاه مدیران و برنامه ریزان و هم در تالش و فعالیت کارکنان این مجموعه نهادینه 
شده است. کنار هم قرار گرفتن همه این عوامل باعث شده است مانی وین در طول سالیان نه چندان زیادی که در زمینه لمینیت فعالیت می کند 
به نامی قابل اعتماد و برندی خوشنام تبدیل شود. مجموعه ای که محصوالتش با کیفیتی مثال زدنی با بهترین نمونه های خارجی موجود در بازار 

قابل رقابت است. در ادامه، گفتگوی خبرنگار پنجره ایرانیان را با مدیر عامل موفق مانی  وین، خانم پندآموز می خوانید:

اشــاره

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان
 با مدیر عامل مانی وین، مطرح شد:

مانی وین؛
کلینیک تخصصی
 زیبایی در و پنجره
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نیز تنوع رنگی بسیار گسترده ای داشته باشد و نقطه ضعفی 
که در و پنجره های آلومینیومی و یو.پی.وی.س��ی در این 
زمین��ه دارند، به خوبی برطرف ش��ود. بخش لمینیت مانی 
وین مجهز به دو خ��ط تولید بوده که در آنها پروفیل ها با 
مناسب ترین فویل و چسب آماده می شوند. مراحل کار در 
این بخش شامل: پیکربندی دقیق و تحت نظارت با روشی 
بس��یار متفاوت و مدرن، عملیات چس��ب و اتو و در پایان 
تیغ کشی اس��ت. مرحله اخیر، به ویژه درباره پروفیل های 
گس��گت دار، از حساسیت و ظرافت خاصی برخوردار است. 
تیغ کش��ی با دقت تمام و به گونه ای نرم و مالیم صورت 
می گیرد که طی آن لبه های اضافه کامل گرفته می شوند 
و س��پس پروفیل ه��ا با برچس��ب های شیش��ه ای مقاوم 
پوشانده می ش��وند که آنها را در برابر آسیب ها یا هرگونه 

خراش محافظت می کند.
  فراینـد رنگ کاری پروفیل به چه شـکل اسـت 
و بخـش رنـگ در مجموعه مانی وین به چه شـکل 

عمل می کند؟
در بخش رن��گ، مجموعه دارای ات��اق رنگ صنعتی 
و بس��یار مجهزی اس��ت. پنجره های ساخته ش��ده پس 
از تهی��ه و س��اخت رنگ های متنوع بر پایه س��فارش و 
پسند مش��تری، با دقت و ظرافت رنگ آمیزی می شوند 
و با قیمت مناس��ب و در اسرع وقت به سفارش دهندگان 

تحویل داده می شوند.
  مواد اولیه مورد اسـتفاده مانی وین از چه نوعی 
اسـت و این مـواد در کیفیت نهایـی محصوالت چه 

تاثیری دارند؟
لمینیت ه��ای ب��ه کار رفته ب��ه لحاظ کیفی��ت فویل و 
همچنین از نظر چس��ب و مواد ب��ه کار رفته بهترین گونه 
موج��ود در بازار جهانی هس��تند. در حال حاضر مانی وین 
از بهترین تکنولوژی و برترین برند فویل آلمانی اس��تفاده 
می کن��د و تنها واحدی اس��ت که چس��ب و پرایمر مورد 
اس��تفاده اش ساخت کش��ور آلمان اس��ت. مجموعه این 
مواد اولی��ه باکیفیت و بهره گی��ری از دانش و تکنولوژی 
روز و همچنی��ن توان باالی متخصص��ان مجموعه مانی 
وی��ن باعث ش��ده که در پای��ان فرآورده ای ب��ا باالترین 
شاخص های استاندارد کیفی و قابل رقابت با محصوالت 

خارجی به بازار ارائه شود.
  بـا توجه به تنـوع محصـوالت و نوآوری هایی 
که در مجموعه شـما وجود دارد و همچنین تالشی 
که برای به روز کردن سـبد کاالیـی خود دارید، آیا 
مانـی وین محصول تـازه ای برای ارائه بـه بازار و 

مشتریان دارد؟
ما هرساله تالشمان بر این است که سبد محصوالتمان 
را با بهترین و مدرن ترین محصوالت روز دنیا کامل کنیم 
تا با امکان انتخاب بیشتری که به وجود می آوریم موجب 
خوش��نودی هرچه بیشتر مش��تریان مان شویم. بر همین 
اس��اس از جمله پیش��نهادهای مناس��ب ما به همکاران، 
روش ترکیبی اس��ت که با رنگ آمیزی مغز پروفیل های 

س��فید )قهوه ای یا هر رنگ دیگ��ر( و لمینیت آن ترکیبی 
زیبا ارائه می کند.

  متاسـفانه برخی کاالهای بی کیفیتی که از سوی 
برخـی تولیدکنندگان خرده پا به بازار وارد می شـود، 
باعـث تاثیـر منفی بر بازار لمینیت شـده اسـت؛ در 

این باره توضیح دهید؟
متاس��فانه ان��دک پروفیل های بی کیفیت و نامناس��بی 
که ب��ه جهت ارزان ب��ودن در ب��ازار مورد اس��تفاده قرار 
می گیرن��د، تاثی��ر نامطلوب��ی ب��ر تالش مش��ترک ما و 
مونتاژکاران زحمتکش می گذارند. از س��وی دیگر برخی 
از تولیدکنندگان پروفیل نیز با فویل بی کیفیت و به شیوه 
آماتور اقدام ب��ه لمینیت کاری پروفی��ل می کنند که این 
مس��ئله در بلندمدت موجب زیان خودشان و بی اعتمادی 
مشتریان و بازار می شود. ما خود را جزئی از خانواده بزرگ 
و فع��ال صنع��ت در و پنجره و پروفیل یو.پی.وی.س��ی و 
آلومینیوم می دانیم. ش��رکت های محترم سازنده پروفیل 
نباید ما را به چش��م رقیب خود بلکه یار و مشاوری دلسوز 
ببینند. هرچه کارخانه های پروفیل س��از کوشش بیشتری 
برای افزایش کیفیت و مرغوبیت کاالیش��ان انجام دهند، 
به س��ود ما و ب��ازار خواهد بود. بی گم��ان یک محصول 
باکیفی��ت بای��د در تمامی قس��مت ها و بخش های تولید 
ش��امل، تهیه مواد اولیه، عملیات ساخت و تولید و مرحله 
رنگ و لمینی��ت، کیفیتش را حفظ کند تا محصول نهایی 

که به دس��ت مشتری می رسد از همه لحاظ قابل پذیرش 
و مورد رضایت باشد.

   در پایان اگر صحبت خاصی با همکاران، مشتریان 
و فعاالن صنعت در و پنجره دارید، بیان کنید؟

 م��ا آمادگی داریم همچون مش��اوری امی��ن و بازویی 
قاب��ل اعتم��اد در خدمت تولیدکنندگان پروفیل باش��یم و 
محصوالت ایش��ان را با قیمت، کیفیت و سرعت مناسب 

مهیای ورود به بازار پر رقابت کنیم.
گروه مانی وین در راه دشوار اما سازنده ای قدم گذاشته 
و در ای��ن راه، انتقادهای��ی را که ممکن اس��ت برآمده از 
برخی ضعف های مجموعه باش��د، به گرمی پذیراس��ت. 
واحد کنترل کیفی تالش می کند با پیگیری س��فارش ها 
و ردیابی رضایت مش��تریان، مس��یر همکاری و تعامل با 
س��فارش دهندگان را به ص��ورت پیوس��ته ط��ی کند و از 
هرگون��ه اظهارنظر ی��ا انتقادی به عنوان فرصت رش��د و 

تکامل بهره جوید.
 ایرانی��ان هم��واره ب��ه نکته س��نجی، س��لیقه و ذوق 
زیبایی شناس��ی خود بالیده اند و امیدواریم مجموعه ما نیز 
به سهم خود بتواند نماینده شایسته و کوچک ذوق، هنر و 

فرهنگ پربار ایرانیان باشد.

نمونه آلومینیوم لمینیت

نمونه های لمینیت

نمونه های رنگ









































































نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

اس��تقبال مطلوب ش��رکت های اروپایی از نمایشگاه 
136 .......................................................... هشتم

جره 
و پن

ش در 
بخ
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استقبال مطلوب شرکت های اروپایی از نمایشگاه هشتم
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مجری برگزاری نمایشگاه در و پنجره تهران مطرح شد:

  دربـاره پیشـینه نمایشـگاه در و پنجـره تهـران 
توضیح دهید. این نمایشـگاه چه فراز و نشیب هایی را 
طی کرده است تا به جایگاه امروزین خود دست یابد؟

نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 
نخس��تین بار در س��ال 1388 برگزار ش��د و تاکنون هفت 
دوره آن به طور متوالی برپا ش��ده اس��ت. به طور معمول 
هر نمایش��گاهی در بدو کار خود فراز و نش��یب هایی را در 
پیش رو دارد که روالی طبیعی اس��ت. معموال اندکی طول 
می کش��د تا یک نمایشگاه تخصصی در بین صنف و رسته 
کاری خ��ود و همچنین تش��کل های فع��ال در آن صنعت 

به اصطالح جا بیفتد و همیش��ه نمایش��گاه های تخصصی 
در دوره های نخس��ت خود با فض��ای محدود و اندکی برپا 
می شوند. ولی اتفاقا در مورد نمایشگاه در و پنجره و صنایع 
وابس��ته از همان دوره اول اس��تقبال خوبی از نمایشگاه به 
عم��ل آمد و برخ��الف پیش بینی ما که ب��رای اولین دوره 
دو س��الن را کافی می دانس��تیم، به دلیل اس��تقبالی که از 
س��وی فعاالن این صنعت ش��د دو س��الن دیگر نیز اضافه 
ش��د و نمایشگاه اول در چهار س��الن برپا شد و پس از آن 
نیز هرس��اله شاهد افزایش مش��ارکت متقاضیان و توسعه 
نمایش��گاه بودیم به طوری که هم اینک این نمایشگاه در 

سیزده س��الن اصلی محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار می شود و در گریدA طبقه بندی شده است. 
در طی این هفت دوره، نمایش��گاه س��یر تکاملی را سپری 
کرده و مشکالت و بعضا اختالف نظرهای احتمالی هم که 
پیش آمده مرتفع شده است و در حال حاضر این نمایشگاه 
بزرگتری��ن گردهمای��ی و رویداد تخصص��ی صنعت در و 

پنجره کشور محسوب می شود.
  با توجه به وجود رویداد بزرگی مانند نمایشـگاه 
صنعت سـاختمان، چه انگیزه ای شـما را به برگزاری 

نمایشگاه در و پنجره واداشت؟ 

اشــاره

نمایشگاه تخصصی در و پنجره تهران که بهمن ماه امسال هشتمین دوره خود را تجربه خواهد کرد، امروز از جایگاه بسیار مهمی در این صنعت 
برخوردار است، به گونه ای که می توان از آن به عنوان بزرگترین رویداد یا گردهمایی سالیانه صنعت در و پنجره کشور نام برد. البته یکی دیگر 
از ویژگی های این نمایشگاه، به اذعان اغلب کارشناسان، اجرای نسبتا قوی و به دور از نقاط ضعف و حاشیه های مرسوم است که در میان انبوه 
نمایشـگاه هایی که در سراسـر کشور برگزار می شوند، رتبه قابل قبولی به نمایشگاه در و پنجره تهران بخشیده است. برای بررسی بیشتر این 
نمایشگاه و برنامه های پیش رو، به سراغ آقای فرهاد امینیان، مدیرعامل شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران، بنیانگذار نمایشگاه 

در و پنجره تهران و مجری تمامی دوره های آن رفتیم و با وی به گپ وگفت نشستیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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صنعت در و پنجره کشور در فاصله ده تا پانزده سال اخیر 
دچار تحول و توسعه کمی و کیفی شده و تعداد  واحدهای 
فعال در ای��ن صنعت به یک باره افزای��ش یافته اند. ورود 
درهای ضد سرقت، درهای کنترل از راه دور، تولید درهای 
نوین با م��واد و طرح هایی جدید، ورود و تولید پنجره های 
دوج��داره و عایق صوتی و حرارتی از جن��س آلومینیوم و 
یو.پی.وی.سی و استقبالی که از این تولیدات به عمل آمد، 
باعث رون��ق تکنولوژی، تولید، بازرگان��ی و خدمات فعال 
در این صنایع ش��د و با روند رو به رش��دی که این صنایع 
داش��تند و تعداد واحدهای فع��ال در آنها، جای خالی یک 

نمایشگاه تخصصی در این حوزه کامال احساس می شد.
 مسلما نمایشگاه س��اختمان که یک نمایشگاه عمومی 
و ن��ه تخصصی در زمینه صنعت س��اختمان اس��ت، عمال 
نمی توان��د پاس��خگوی نیازهای صنایع در و پنجره باش��د 
ک��ه مخاطبان و متخصصان خاص خ��ود را دارد. بنابراین 
ض��روری بود که یک رویداد کامال تخصصی و به عبارتی 
اختصاصی ب��رای حوزه صنعت در و پنجره برپا ش��ود که 

خوشبختانه پیش بینی درستی هم بود. 
در واقع اه��داف اصلی ما از برگ��زاری چنین رویدادی، 
از یک س��و معرف��ی توانمندی ها و ظرفیت ه��ای تولید و 
بازرگان��ی و خدم��ات در این صنعت ب��ه مخاطبان عام و 
تخصصی آن، و نیز معرفی زمینه های مناس��ب موجود در 
آن از حیث اشتغال زایی و گردش مالی بوده است؛ از سوی 
دیگر معرفی و ارائ��ه نوآوری ها و تحوالت محصوالت در 
و پنجره به مصرف کنندگان و نیز همگام ش��دن کش��ور با 
فناوری های م��درن این صنعت بود که طبیعتا همه این ها 
رش��د و ارتقاء سطح و جایگاه صنعت را در پی دارد. ضمن 
اینک��ه ایجاد فضای رقابتی چه از لحاظ کیفیت محصول و 
چ��ه از لحاظ نرخ عرضه آن نیز جزو اهداف اولیه برگزاری 

یک نمایشگاه است. 
  آیـا از برگـزاری نمایشـگاه هفتـم رضایـت 
داشـتید؟ اگر ممکن اسـت گزارش آماری کوتاهی 

از آن ارائه دهید.
نمایش��گاه هفتم نمایش��گاه خوبی بود، هرچند که سایه 
بعض��ی از عوامل منفی نیز روی آن دیده می ش��د. ازجمله 
آثار ناشی از رکود طوالنی حاکم در بخش ساختمان، رکود 
موج��ود در بخش تولی��د و زیاندهی بعض��ی از واحدهای 
تولی��دی که موجب کاهش فعالیت و متاس��فانه در پاره ای 
از موارد تعطیلی آنها ش��ده بود، و کاهش فعل و انفعاالت 
اقتص��ادی در کش��ور، در نمایش��گاه نیز مش��هود بود. در 
هفتمین دوره نمایش��گاه 445 ش��رکت ایران��ی و خارجی 
حض��ور داش��تند که از این تع��داد 58 ش��رکت خارجی از 
کشورهای ترکیه، آلمان، بلغارس��تان، ایتالیا، چین، اسپانیا 
و امارات متحده عربی بودند. نمایش��گاه در وسعتی معادل 
44550 مترمربع فضای سرپوشیده و 840 مترمربع فضای 

باز برگزار شد.
  فکـر می کنیـد نمایشـگاه هشـتم از نظـر کمی 

رشدی خواهد داشت؟
متاس��فانه درح��ال حاض��ر به دلی��ل فش��ردگی تقویم 
نمایش��گاهی شرکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی 

ای��ران و تع��دد نمایش��گاه هایی که در این مح��ل برگزار 
می ش��ود، امکان افزایش فضای تحت پوشش نمایشگاه ها 
وجود ن��دارد و به همی��ن دلیل ناگزیر هس��تیم در همان 

فضای سال قبل نمایشگاه را برپا کنیم. 
  آیـا برگـزاری هشـتمین دوره ایـن نمایشـگاه 

تفاوت هایی با دوره های پیشین خواهد داشت؟
به طورکلی متف��اوت از دوره های قبل نخواهد بود، ولی 
به ای��ن نکته باید اش��اره کنم که تا این لحظه اس��تقبال 
شرکت های خارجی از نمایشگاه امسال بیشتر از سال های 
قبل بوده است؛ از جمله اینکه مرکز نمایشگاهی نورنبرگ 
آلم��ان که برگ��زار کننده نمایش��گاه در و پنجره نورنبرگ 
اس��ت امس��ال برای نخس��تین بار به صورت رسمی و با 
برپایی پاویون کش��وری در نمایشگاه شرکت خواهد کرد. 
حضور ش��رکت های آلمان��ی در قالب غرفه کش��ور آلمان 
نشاندهنده آن است که نمایشگاه در و پنجره تهران رویداد 

قابل توجهی برای کشورهای اروپایی محسوب می شود.
  به طور کلی چه شرکت هایی برای حضور در این 
نمایشگاه واجد شرایط هستند؟ یعنی معیار شما برای 

پذیرش شرکت ها در این نمایشگاه چیست؟
عموما ش��رکت هایی که دارای مج��وز فعالیت از یکی از 
مراکز رس��می و ذیربط باش��ند، مانند پروانه تولید، گواهی 
بهره برداری کارگاه، پروانه کس��ب و مانند این ها می توانند 
در نمایش��گاه حضور یابند. البته در میان ش��رکت کنندگان 
واحدهایی هستند که ممکن است ارائه دهنده یک نوآوری 
یا اختراع باش��ند که مج��وز خاصی در اختی��ار ندارند و یا 
مراح��ل ثبت یا بهره ب��رداری آنها در حال انجام اس��ت و 
هنوز موفق به اخذ مجوزهای الزم نش��ده اند. ضمن اینکه 
ش��رکت های نمایندگ��ی خارج��ی نیز الزم اس��ت گواهی 

نمایندگی از طرف خارجی خود را ارائه دهند.
  معیار شـما برای اسپانسـری نمایشگاه  در و 

پنجره چیست؟
 امسال متاسفانه بر اساس ضوابط جدید شرکت سهامی 
نمایش��گاه های بین الملل��ی ای��ران، حامیان مال��ی برای 
نمایش��گاه جذب نخواهند ش��د. اما تالش ما این است که 
به شرکت کنندگانی که در غرفه های ویژه مستقر می شوند 
امتیازاتی مشابه امتیازات اسپانسرها تعلق گیرد. غرفه های 
وی��ژه نیز ب��ه غرفه های جل��وی درهای ورودی س��الن ها 
اطالق می شود که برابر ضوابط و آیین نامه شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ایران، هزینه مشارکت آنها بیشتر 
از سایر غرفه هاست. البته طبق این ضوابط به این غرفه ها 
امتیازی قرار نیس��ت تعلق بگی��رد ولی ما خودمان تصمیم 
داری��م با توجه به اینک��ه این غرفه ها هزینه بیش��تری را 
پرداخت می کنند، بعضی خدمات اضافی مش��ابه حامیان را 

به ایشان ارائه دهیم.  
  متاسـفانه در نمایشگاه صنعت ساختمان امسال 
نشریات تخصصی را، مشاغل غیر مرتبط اعالم کرده 
بودنـد. رویکرد شـما نسـبت به نشـریات تخصصی 
حاضر در این نمایشـگاه چیسـت؟ آیـا امتیاز خاصی 

برای آنها قائل شده اید؟
رویکرد ما نسبت به نشریات تخصصی مرتبط با موضوع 

هر نمایش��گاه، کامال ایجابی است و جزو شرکت کنندگان 
اصل��ی ما محس��وب می ش��وند. همواره نی��ز تعامل خیلی 
خوبی با این نش��ریات داشته ایم و تالشمان این بوده که از 
موقعیت خوبی در نمایشگاه برخوردار باشند. البته از زمانی 
که ثبت نام و جانمایی در این نمایشگاه به صورت اینترنتی 
و آنالین شده، این نشریات نیز جهت انتخاب مکان غرفه 
خود از امکانی برابر با س��ایر متقاضیان برخوردار هس��تند. 
ولی در همین ش��رایط هم ما با تع��دادی از آنها همکاری 

مستقیم و پایاپای داریم. 
  بـه نظـر شـما برگـزاری چنین نمایشـگاه هایی 
بـا توجـه به رکود طوالنی و شـدید حاکـم بر صنعت 
سـاختمان، چـه نقشـی را می توانـد ایفا کنـد؟ و چه 

دستاوردهایی می تواند داشته باشد؟
البت��ه نمی توان گف��ت که برپایی نمایش��گاه ها می تواند 
صنعت��ی مانن��د صنعت س��اختمان را از رکود خ��ارج کند. 
مس��لما راه حل خروج از بحران ی��ا رکود هر صنعت را باید 
در جای دیگری جستجو کرد؛ ولی در هر صورت برگزاری 
نمایش��گاه های تخصصی همواره ی��ک تحرک و جنب و 
ج��وش را در صنعت مربوط��ه آن ایجاد می کند و می تواند 
بازتاب دهنده وضعیت و مشکالت حال حاضر صنعت باشد. 
ضمنا موقعیت مناس��بی برای ارائه نوآوری ها، پیشرفت ها 
و تحوالت داخل صنعت محس��وب می ش��ود ت��ا فعاالن 
صنع��ت بتوانن��د حضور خود را در بازار تداوم بخش��ند و با 
ارائ��ه محصوالت و خدمات جدی��د، مخاطبان تخصصی و 
عام خود را حفظ کنند. عدم حضور در نمایشگاه به ویژه در 
دوره رکود در واقع ب��رای مخاطبان می تواند حتی پیام آور 
آن باشد که واحد مربوطه به دلیل مشکالت ناشی از رکود 

از چرخه فعالیت و رقابت خارج شده است. 
  بـه اذعان اغلب کارشناسـان، نمایشـگاه در و 
پنجره تهران یکی از منظم ترین و کم حاشـیه ترین 
نمایشـگاه های مرتبط با صنعت سـاختمان کشـور 
اسـت؟ به نظر شـما چـه راهـکاری وجـود دارد تا 
نمایشـگاه های در و پنجره که در سایر نقاط کشور 
برگـزار می شـوند نیز ارتقـا یابند و کیفیـت خود را 

بهبود بخشند؟
اینکه یک نمایشگاه به صورت منظم و کم حاشیه برگزار 
می ش��ود در واق��ع به اس��تراتژی، تفکر و تجرب��ه اجرایی 
برگزار کننده آن بازمی گردد. همه نمایش��گاه ها را می توان 
ب��دون حاش��یه های بی مورد و براس��اس قواع��د و اصول 
متعارف نمایش��گاهی برگزار کرد. کافی اس��ت این اراده و 
تجربه در برگزارکننده وجود داش��ته باشد. حقیقتا در مورد 
نمایش��گاه های در و پنجره سایر نقاط کشور نیز نمی توان 
نسخه خاصی را تجویز کرد و همه چیز به برگزارکنندگان 

آنها البته با لحاظ کردن شرایط منطقه ای بستگی دارد. 
  همانطور که می دانید سـال گذشـته رسما اعالم 
شـد که نمایشـگاه صنعت سـاختمان تهران برگزار 
نمی شـود، چـه اتفاقـی افتـاد که امسـال نیز شـاهد 
برگزاری این نمایشگاه بودیم؟ اصوال برگزاری چنین 

نمایشگاهی را با چنین ابعادی مفید می دانید؟
درواقع تداوم برگزاری نمایش��گاه صنعت س��اختمان 
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ته��ران نتیجه رایزنی ه��ا و به عبارت بهت��ر البی های 
دولتی اس��ت ت��ا این نمایش��گاه همچنان ب��رای اتاق 
تعاون حفظ ش��ود. چراکه نه س��ازمان توسعه تجارت، 
نه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و نه 
حت��ی وزارت صنعت، معدن و تج��ارت مدافع برگزاری 

آن نیستند.
 تردیدی نیس��ت که حذف نمایشگاه عمومی ساختمان 
موج��ب رون��ق نمایش��گاه های تخصصی ح��وزه صنعت 
س��اختمان می ش��ود. حوزه های فعال در صنعت ساختمان 
آنق��در متعدد هس��تند که برگ��زاری نمایش��گاهی در این 
وس��عت که تمامی این بخش ها را در ب��ر بگیرد نمی تواند 
پاس��خگوی نیاز تک تک آنها به تنهایی باش��د. هم اینک 
برای یک نمایش��گاه کامال تخصصی ک��ه مثال در هفت 
یا هش��ت س��الن برپا می ش��ود چهار روز فرصت هست و 
برای نمایشگاهی در وسعت نمایشگاه ساختمان و با حضور 
هم��ه زیرمجموعه های آن نیز همان چهار روز زمان وجود 
دارد. کامال طبیعی اس��ت که ن��ه مخاطب تخصصی و نه 
بازدیدکننده عام نمی تواند همه نمایشگاه را در این فرصت 

اندک بازدید کند. 
غالبا در کنار نمایش��گاه های تخصص��ی چندین رویداد 
جانبی مث��ل همایش و کنفرانس و کارگاه های آموزش��ی 
برگزار می ش��ود ک��ه اهمیت آنها کمتر از خود نمایش��گاه 
نیس��ت. ولی در کنار نمایشگاه عمومی صنعت ساختمان با 
توجه به کث��رت حوزه های آن و محدودیت زمان هیچگاه 
نمی ت��وان برای تمامی این حوزه ها رویداد جانبی داش��ت. 
مثال اگر حوزه تاسیس��ات در نمایشگاه تخصصی خود چند 
همایش جانبی دارد ممکن است در نمایشگاه ساختمان به 
دلیل محدودیت هایی که گفته ش��د امکان برگزاری هیچ 
روی��داد جنبی را پیدا نکند. ضمن��ا درحال حاضر مخاطبان 
تخصصی نمایش��گاه عمومی س��اختمان در هر صورت از 
س��ایر نمایش��گاه های تخصصی حوزه صنعت س��اختمان 
نیز بازدید می کنند، پس دیگر چه نیازی هس��ت که حتما 
نمایش��گاه عمومی هم وجود داشته باش��د، درحالی که با 
ح��ذف آن، هر ی��ک از رویدادهای تخصص��ی این حوزه 

بازدهی بیشتری برای مخاطبان خواهند داشت. 
در  کـه  تخصصـی  نمایشـگاه های  در  معمـوال   
کشـورهای پیشرفته برگزار می شود، شرکت کنندگان 
از محصوالت جدید خود رونمایی می کنند. آیا شما نیز 
برنامه ای دارید تا شرکت ها را مجاب کنید که فقط در 
صورت نوآوری در این نمایشـگاه شـرکت کنند و نه 

فقط برای فروش محصوالت خود؟
طبیعتا اگر ش��رکت کننده ای محص��ول جدید یا نوآوری 
داش��ته باشد حتما در نمایشگاه آن را ارائه می کند. حقیقت 
موضوع این اس��ت که نوآوری ها و محصوالت جدید آنقدر 
متن��وع نیس��تند که بتوان چنین ش��رطی را ب��رای حضور 
ش��رکت ها در نمایش��گاه قائل ش��د که فق��ط در صورت 
برخورداری از نوآوری ها در نمایش��گاه مشارکت کنند. در 
این صورت ش��اید تعداد ش��رکت کنندگان در نمایشگاه به 

پنجاه هم نرسد. 
  فکر نمی کنید که وقتی اغلب شـرکت های حاضر 

در نمایشگاه برای بازاریابی و فروش محصوالت خود 
تـالش می کنند، از اعتبـار یک نمایشـگاه بین المللی 
تخصصی کاسـته می شود و بیشتر به سوی یک بازار 

محلی یا موسمی میل می کند؟
ب��ه هر صورت، یک��ی از کارکردهای اصلی و اولیه همه 
نمایش��گاه های تخصص��ی و همچنی��ن یک��ی از اهداف 
مشارکت شرکت ها در آنها در همه دنیا بازاریابی و فروش 
محصول اس��ت که هیچ ایرادی هم ندارد و به هیچ عنوان 

از اعتبار نمایشگاه نمی کاهد. 
ضمن��ا این واقعیت را باید در نظر داش��ته باش��یم که در 
کش��ور ما آنق��در نوآوری و ابداعات ص��ورت نمی گیرد که 
بتوانیم در همه حوزه ها نمایش��گاه های تخصصی س��االنه 
مخت��ص این نوآوری ها برپا کنیم. حتی اگر نمایش��گاهی 
تحت همین عنوان ابداعات و نوآوری ها داش��ته باشیم که 
تمامی ابداعات در سرتاس��ر کشور را در آن جمع کنیم هم 

شاید بتوانیم هرچند سال یک بار آن را برگزار کنیم. 
به هرح��ال نمایش��گاه یک روی��داد و همای��ش بزرگ 
اقتصادی اس��ت که منشا بس��یاری از تحوالت و مبادالت 
اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی واقع 

می ش��ود. به عنوان نمونه بس��یاری از توافقات و معامالت 
نفتی کش��ور ما با س��ایر کش��ورها در نمایش��گاه ساالنه 
نفت و گاز محقق می ش��ود که ع��الوه بر نتایج اقتصادی، 

بازخوردهای سیاسی هم دارد.
  بـرای اینکـه عالقمندانی که قصـد دارند در این 
نمایشـگاه شـرکت کنند، احیانا دچار مشکلی نشوند، 

چه توصیه ای دارید؟
درخواست من از همه متقاضیان و عالقمندان مشارکت 
در نمایش��گاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته این 
اس��ت که آخرین اطالعات و تغییرات را از ستاد برگزاری 
نمایشگاه و یا با مراجعه به وبسایت نمایشگاه جویا شوند. 
ضمنا همانگونه که قبال اش��اره داشتم، فضای نمایشگاه 
نس��بت به س��ال قبل امکان افزایش ن��دارد و به همین 
دلیل خیلی زود با درخواست های ارسالی به ستاد  تکمیل 
می شود. بنابراین هرچه متقاضیان محترم زودتر نسبت به 
انج��ام پیش ثبت نام و تکمی��ل مراحل ثبت نام خود اقدام 
کنند، روند حضور ایش��ان در نمایشگاه روان تر و راحت تر 
خواهد بود، ضمن اینکه ش��انس ایش��ان در بهره مندی از 

موقعیت مکانی بهتر، بیشتر خواهد شد. 































نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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ویندور برای ماندن آمده است
در مصاحبه اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیریت ویندور مطرح شد:

  شـرکت شـما از چه تاریخی فعالیت خـود را آغاز 
کـرده و تاکنون چه فراز و نشـیب هایی را در طی کردن 

مسیر پیشرفت پشت سر گذاشته است؟
مجموعه ویندور مدت چهار س��ال است که فعالیت خود را 
ب��ه طور کامال تخصصی در زمینه واردات و توزیع یراق آالت 
و پروفیل آغاز کرده است و با وجود فراز و نشیب های فراوان 
صنعت س��اختمان خصوص��ا در حوزه در و پنج��ره، کماکان 
فعالیت خ��ود را در این صنف ادامه می ده��د. افزون بر این، 
ویندور ب��ا افزایش تنوع محصوالت و ارائه محصوالت نوین 

و به روز، دامنه فعالیت خود را روزبه روز گسترش می دهد.
  در حـال حاضـر چه محصوالت و خدماتی توسـط 

شرکت شما عرضه می شود؟ 
وین��دور در حال حاضر مجموعه ای کامل از نیازمندی های 
صنعت یو.پی.وی.س��ی را ارائه می ده��د. محصوالت ویندور 
شامل این موارد هس��تند: برترین پروفیل های تولید داخل و 
دو نوع پروفیل با کیفیت عالی محصول کش��ور ترکیه؛ انواع 
ی��راق آالت در و پنج��ره که همگی محصول کش��ور ترکیه 
می باش��ند؛ دس��تگاه های مونت��اژ در و پنج��ره که محصول 
ترکیه هس��تند؛ لوازم و یراق آالت صنعت شیشه؛ لوازم یدکی 
دستگاه ها؛ توری های پلیسه ای و انواع پروفیل ها و یراق آالت 
مربوط��ه؛ پروفیل های تقویتی؛ پخ��ش پانل های المبری؛ و 
محصوالت دکوراتیو شیشه. اخیرا نیز محصول شیشه بالکنی 

به سبد محصولی ویندور افزوده شده است.
 کیفیـت محصوالتـی کـه ارائـه می دهیـد، در چـه 

سطحی قرار دارد؟
ب��ا توجه به اینک��ه وین��دور تصمیم به حض��ور بلندمدت 
در صن��ف در و پنجره داش��ته و رضایت دائمی مش��تریان را 
همواره در اولویت اول خود قرار داده است، لذا ویندور کیفیت 
محصوالت خود را همیش��ه در درجه اول اهمیت برای خود 
ق��رار داده و قب��ل از افزودن کاالیی به لیس��ت محصوالت 

خ��ود، از لحاظ کیفی آن را مورد بررس��ی همه جانبه قرارداده 
و تس��ت های الزم را انجام داده یا گواهی تست های مربوطه 
را اخ��ذ می کند. در حال حاضر اکثر محصوالت ویندور دارای 
گارانت��ی می باش��ند که خود نش��انگر توجه وی��ژه ویندور به 

کیفیت محصوالت می باشد.
  بـرای بهره گیـری از دانـش و فنـاوری روز چـه 

اقداماتی انجام داده اید؟
ویندور در راس��تای بهره مندی از دانش و فناوری های روز، 
همیشه تالش فراوانی به خرج داده است تا اوال با بهره گیری 
از بهترین کارشناس��ان و همکاران، کاستی های صنعت را تا 
ح��د امکان در داخل کش��ور عزیزمان جبران کن��د و ثانیا با 
کسب اطالع از نوآوری های صورت پذیرفته در سطح جهان، 
همیش��ه بهترین محصوالت را ب��ا پایین ترین قیمت ممکن 
آن، در اختی��ار مش��تریان و هم��کاران مجموعه ق��رار دهد. 
کارشناس��ان مجرب فروش داخلی، بخش تجارت بین الملل 
و بخش خدمات دس��تگاه های مونتاژ، سیس��تم های حمل و 
ارس��ال و خدمات در س��طح کیفی باال از نمونه های بارز این 

تالش ها می باشد.
  به نظر شـما، برای تولید یک پنجره استاندارد، چه 

عوامل و فاکتورهایی باید مورد توجه قرار بگیرند؟
تولی��د پنجره های نامرغوب بدتری��ن و بزرگترین ضربه را 
به صنف یو.پی.وی.س��ی وارد می کن��د و باعث رکود در کل 
صنعت یو.پی.وی.سی می شود. به همین علت کنترل کیفیت 
پنجره ها نیز اهمیت به سزایی دارد. این کنترل در مرحله اول 

باید از تولیدکنندگان و واردکنندگان پروفیل شروع شود.  
متاس��فانه در ح��ال حاض��ر برخی ب��ا جعل اس��تانداردها 
و گواهینامه ه��ای کیف��ی محص��والت، مب��ادرت به عرضه 
محصوالت نامرغوب، آن هم صرفا به خاطر س��ود بیش��تر و 
سوء استفاده از آش��فته بازار صنعت یو.پی.وی.سی می کنند، 
که اوال باید تولیدکنندگان پنجره از خرید این نوع پروفیل ها 

خودداری کنند و ثانیا دولت نیز باید با نظارت کامل و مستمر، 
از ادامه فعالیت چنین کارخانجاتی جلوگیری کند. 

در مرحل��ه دوم، واردکنندگان ی��راق آالت نیز باید به خاطر 
اندکی س��ود بیش��تر به انصاف و وجدان خود پشت نکنند و 

یراق آالت با کیفیت باال را جهت واردات انتخاب کنند.
در مرحل��ه پایان��ی باید خاطر نش��ان کرد ای��ن مهارت و 
مهندس��ی تولیدکنن��ده پنجره و مونتاژکار اس��ت که بهترین 
محص��والت را تبدی��ل ب��ه بهتری��ن پنجره می کن��د و باید 
تمهیدات آموزش��ی و مهارت��ی برای تولیدکنن��دگان پنجره 

فراهم کرد تا این مهم به انجام رسد.
نهایت��ا باید همه دس��ت اندرکاران صنعت س��اختمان این 
موضوع را در نظر داش��ته باش��ند که س��اختمان محصولی با 
عمر باال و ارزش��مند می باشد. هر صنفی که در این محصول 
دستی دارد، باید جدیت بیشتری از خود نشان دهد تا هم رفاه 
عموم میس��ر گردد و هم کش��ورمان رو به پیشرفت و توسعه 

آورده و از هزینه های گزاف و بیهوده خودداری شود.
  به نظر شـما وجود پنجره سازهای بی شناسنامه در 
بی اعتبار کردن این صنعت چقدر تاثیر دارند؟ اگر تاثیر 
منفی در این خصوص دارند، راهکار جلوگیری از فعالیت 

آنها چیست؟ 
در راس��تای ایجاد اعتبار بیش��تر به بخ��ش در و پنجره 
یو.پی.وی.س��ی باید تمهیداتی در جهت آموزش تئوری و 
عملی مه��ارت این صنف ایجاد گ��ردد. در این خصوص 
تولیدکنن��دگان پروفیل و وارد کنن��دگان محصوالت برند 
با هماهنگی آموزش��گاه های فنی وحرفه ای دوره هایی را 
برگزار و گواهینامه به روزآوری تولیدکنندگان را صادر کنند 
و اطالع رسانی عمومی نیز برای خرید از این تولیدکنندگان 
صورت گیرد. همچنین ماهنامه پنجره ایرانیان نیز در این 
خصوص نقش بسیار خوبی داشته است که از زحمات این 

مجموعه نیز کمال تشکر را داریم. 

اشــاره

شرکت ویندور، فقط چهار سال است که فعالیت خود را در صنعت در و پنجره آغاز کرده است، اما در همین بازه کوتاه زمانی توانسته برای خود 
در شـمال غرب کشـور آوازه ای به هم رساند. ویندور در شهر ارومیه در زمینه توزیع محصوالت مختلف مرتبط با صنعت در و پنجره فعالیت های 
خـود را ادامـه می دهـد. این مجموعه با ارائه محصوالت متنوعی شـامل ماشـین آالت مونتـاژ در و پنجره، یراق آالت، ملزومات تولید شیشـه و 
محصوالت دیگر خدمات گسـترده ای را به تولیدکنندگان این عرصه ارائه می دهد. البته بنا بر اظهارات مدیریت ویندور، این شـرکت در انتخاب 
محصوالت خود صرفا کیفیت را مد نظر قرار می دهد و با جدیت فراوانی تالش می کند تا محصوالتی به روز، باکیفیت و البته با قیمتی مناسب را 
تهیـه و در اختیـار مصرف کننـدگان نهایی قرار دهد. همه این تالش های بی وقفه تنها یک دلیل دارد، ویندور آمده اسـت که بماند و ماندگاری با 
سـودجویی منافات دارد. اگر قرار بر ماندن اسـت باید منافع خود را به منافع صنعت کشـور گره زد تا ضمن کسب منفعت از طریق کسب و کار 
شـرافتمندانه، بتوان در مسـیر ارتقا و رشـد صنعت کشور گام برداشـت. برای اطالع از فعالیت های ویندور گفتگویی را با مدیریت این شرکت، 

خانم میرزایی ترتیب دادیم که با هم آن را می خوانیم:



















نشریـه پنجره ایرانیـان
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بارقه های امید 
صنعت آلومینیوم در چشم انداز 1404

در گفتگوی رادیو اقتصاد با رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران مطرح شد:

 لطفا بـه صورت خالصـه درباره صنعـت آلومینیوم 
کشـور و سـندیکای صنایع آلومینیوم ایران توضیحاتی 

ارائه کنید تا وارد بحث اصلی شویم.
گودرزی: س��ندیکای صنای��ع آلومینیوم ای��ران از ابتدای 
انقالب به صورت ش��ورای آلومینیوم شکل گرفت که صنعت 
آلومینیوم را حمایت می کرد و بعدا زیر پوش��ش اتاق بازرگانی 
ای��ران با نام س��ندیکای صنای��ع آلومینیوم ب��ه فعالیت های 
خ��ود ادام��ه داد. ای��ن س��ندیکا مجموعه ای اس��ت از تمام 
دست اندرکاران پایین دستی، میان دستی و باالدستی صنعت 
آلومینیوم که مسائل عمومی این صنعت را برای ارائه راهکار 
جهت برون رفت از مش��کالت و سیاس��تگذاری های الزم در 

مراجع دولتی، پوشش می دهد. 

 اسـتان ها و مناطق مستعدی را که صنعت آلومینیوم 
در آنها فعالیت بیشتری دارد، معرفی کنید؟

گـودرزی: در صنع��ت آلومینی��وم مانند صنع��ت نفت، ما 
ابتدا پاالیش��گاه ها را در صنایع باالدس��تی داریم که وظیفه 
تولید آلومینا از س��نگ بوکس��یت را به عه��ده دارند و بخش 
عمده این صنایع در اس��تان خراس��ان ق��رار دارد. در مرحله 
بعد آلومینا به ش��رکت های تولیدکننده ش��مش یا اسملترها 
م��ی رود که دو مجموع��ه فعال ما در این زمین��ه در اراک و 
بندرعب��اس قرار دارند. چون تولی��د داخلی جوابگوی مصرف 
و نیاز کش��ور نیس��ت، دو برابر تولید داخ��ل، واردات از خارج 
ص��ورت می گی��رد. در مرحله پایانی، ش��مش تولیدش��ده در 
اختیار صنایع پایین دس��تی مختلفی ق��رار می گیرد تا در این 

شرکت ها و مجموعه های تولیدی که عموما متعلق به بخش 
خصوصی هس��تند، محصوالت متنوع��ی از پروفیل ، فویل و 
ورق آلومینی��وم تا قطعات اتومبیل و ظروف آش��پزخانه تولید 

و روانه بازار شود. 
 درباره سـابقه  و پیشینه صنعت آلومینیوم و شرایط 

فعلی این صنعت در کشور و دنیا توضیح دهید؟ 
گـودرزی: صنعت آلومینیوم در کشور از دهه چهل فعالیت 
خود را ش��روع کرد که آن زمان، اولین کش��ور فعال در این 
صنع��ت در خاورمیانه بودیم. همانطور ک��ه می دانید صنعت 
آلومینی��وم به دلیل این که جزو صنایع پایدار اس��ت، س��بک 
و سخت اس��ت، و کاربردهای متنوعی دارد، در نتیجه بسیار 
س��ریع جای خ��ود را در میان صنایع دنیا ب��از کرد. به عنوان 

اشــاره
روز چهارشـنبه 17 مردادماه در برنامه »سـاعت صنعت« رادیواقتصاد، با حضور هوشـنگ گودرزی، رئیس هیات مدیره سـندیکای 
صنایع آلومینیوم ایران، آریا صادق نیت حقیقی، دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران و مجید پورعطار، مدیرعامل شرکت آلومینیوم 
ایران )ایرالکو(، پیرامون ظرفیت ها، توانمندی ها و معرفی دستاوردهای صنعت آلومینیوم کشور مباحثی مطرح شد که در ادامه توجه 

شما را به مشروح این گفتگوی رادیویی جلب می کنیم:
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مثال اس��تفاده فراوان در صنعت هواپیماسازی یکی از موارد 
قابل توجه کاربرد آلومینیوم است.

 همانطـور کـه می دانیـد از سـال 1381 به صورت 
جدی تری در کشـور به صنعت آلومینیوم پرداخته شد. 
توضیحـی بفرماییـد درباره وضعیت صنعـت آلومینیوم 
قبـل و بعد از این تاریـخ، و توانمندی ها و ظرفیت هایی 
کـه با وجـود این که هنـوز واردکننده هسـتیم، در این 

صنعت داریم؟ 
گودرزی: برای پاس��خ به این سوال بهتر است مقایسه ای 
میان کشورمان و کشورهای همسایه  داشته باشیم. همانطور 
که اش��اره کردم ما اولین کش��وری بودیم ک��ه در خاورمیانه 
وارد فعالی��ت در صنعت آلومینیوم ش��دیم، ولی تدریجا بعد از 
انق��الب هم به دالیل مختلف تا س��ال 81 ب��ه این صنعت 
بی توجهی شد. خوش��بختانه در این تاریخ شاید به دلیل این 
که دیدیم کش��ورهای همسایه در تولید آلومینیوم به سرعت 
درحال پیشرفت هستند، توجه جدی تری به صنعت آلومینیوم 
در کش��ور ش��کل گرفت. به دلی��ل اینکه 25 ت��ا 30 درصد 
هزینه تمام ش��ده تولید آلومینیوم به انرژی وابس��ته اس��ت، 
عموما بزرگترین کشورهای تولیدکننده آلومینیوم کشورهای 
دارای انرژی هستند. به همین خاطر می بینیم که کشورهای 
کوچکی مث��ل بحرین و امارات که به ان��دازه یک جزیره ما 
نیستند و هیچکدام از پتانسیل های ما را هم ندارند، ساالنه تا 

5 میلیون تن تولید آلومینیوم دارند. 
 بـه نظر می رسـد صنعـت آلومینیوم ما بـا توجه به 
معادن و ذخایری که داریم، نسـبت به همین کشورهای 
کوچکی که اشـاره کردید، بیشتر واردکننده مواد اولیه و 

مونتاژکار باشند.
گودرزی: بله دقیقا اش��اره درس��تی کردید. این کش��ورها 
هیچکدام در این صنعت خودکفا نیس��تند و نه تنها بوکسیت 
بلک��ه تم��ام مواد اولی��ه و حتی نی��روی کار خ��ود را هم از 
کش��ورهای دیگ��ر وارد می کنند. تنها امتی��از مثبتی که این 
کشورها دارند داشتن انرژی است که ما ضمن داشتن انرژی، 
دارای کش��وری وس��یع با نیروی کار جوان، تحصیل کرده و 

توانا و همچنین ذخایر و معادن بسیار هستیم.
 طبق آمار تعداد 350 هزار نفر نیروی کار در صنعت 
آلومینیـوم کشـور مشـغول به کار هسـتند، بـا توجه به 
گستردگی کشور و  پراکندگی معادن و صنایع آلومینیوم، 
توضیح دهید که این تعداد در چه بخش هایی از صنعت 
آلومینیوم و چه نقاطی از کشور مشغول فعالیت هستند؟ 
گودرزی: ش��رکت های بزرگ م��ا عموما در نقاط خاصی 
مس��تقر هس��تند و برای مثال می توان به قط��ب آلومینیوم 
کش��ور که در اراک واقع اس��ت اش��اره کرد. ول��ی صنایع 
پایین دس��تی در تمام سطح کش��ور پراکنده هستند و نقطه 
خاصی به عنوان قطب وجود ندارد. استان همدان، مرکزی، 
ف��ارس و... از جمله اس��تان هایی هس��تند ک��ه در صنعت 
آلومینیوم انواع تولیدات را دارند. نکته مهمی که الزم است 
در اینجا به آن اش��اره کنم، این اس��ت که صنعت آلومینیوم 
به دلیل س��وددهی باالیی که دارد، ضمن تولید س��رمایه و 
س��ودآوری فراوان برای اقتص��اد، می تواند ایجاد اش��تغال 

باالیی نیز در صنعت کشور داشته باشد.

 ارتبـاط تلفنـی مـا بـا مهنـدس مجیـد پورعطـار، 
مدیرعامـل شـرکت آلومینیوم ایـران )ایرالکـو( برقرار 
شـد. آقای پورعطار لطفـا توضیح دهید که ما در صنعت 
آلومینیوم تا چه اندازه به اهدافمان دست پیدا کرده ایم؟
پورعطار: با وجود این که 50 س��ال از ش��روع فعالیت ما 
در ای��ن صنعت می گ��ذرد، ما هنوز نتوانس��تیم بیش از 500 
هزارتن ظرفیت تولید در کشورمان ایجاد کنیم. با انجام یک 
مقایس��ه آماری میان تولید آلومینیوم در کش��ور و کشورهای 
کوچک همس��ایه با ظرفیت تولید 5 میلیون تن در س��ال، به 
نظر می رس��د ما در دهه های گذشته نسبت به توسعه صنعت 
آلومینیوم اهتمام الزم را نداش��ته ایم. با روی کار آمدن دولت 
دکت��ر روحانی بارقه جدیدی از امید نس��بت به توس��عه این 
صنعت ش��کل گرفته که امیدواریم با به نتیجه رس��یدن این 
فعالیت ه��ا، ظرف 4 تا 5 س��ال آینده ب��ه ظرفیت تولید یک 
میلیون تن در سال برسیم. که البته این مقدار هنوز نسبت به 

سهم واقعی ما در منطقه و جهان بسیار ناچیز است. 
 چالش هـای پیـش روی ما در صنعـت آلومینیوم 
چیسـت و چـه پیشـنهادهایی بـرای عبـور از ایـن 

وضعیت دارید؟   
پورعطار: ما در صنعت آلومینیوم دو مزیت داریم که بسیار 
حائز اهمیت اس��ت؛ اول بحث ان��رژی و اهمیت ویژه آن در 
صنع��ت آلومینیوم و دوم بازار مصرف داخلی وس��یعی که در 
اختیار داریم. این دو مزیت می تواند به رشد صنعت آلومینیوم 
کمک بس��یاری بکند. اگر رشد اقتصادی ما 4درصد در سال 
باشد، ظرف ده س��ال، مصرف داخلی آلومینیوم ما از 350 تا 
400هزارتن به یک میلیون تن می رسد. و اگر رشد اقتصادی 
8درصدی داش��ته باش��یم، میزان مصرف داخل��ی نیز به دو 
میلیلون تن در س��ال افزایش می یابد. ضمن اینکه بازارهای 
پیرامونی مثل کشورهای همسایه و حتی کشورهای اتحادیه 
اروپ��ا، بازار هدف مناس��بی برای محص��والت ما در صنعت 
آلومینیوم می باش��د و می تواند به این رشد کمک زیادی کند. 
در مجم��وع، به نظر می رس��د توجه به صنع��ت آلومینیوم به 
عنوان یک فلز پرمصرف و قابل اعتنا، که از س��وی سازمان 
ملل نیز به دلیل رعایت مس��ائل زیس��ت محیطی و پایداری 
انرژی، به عنوان فلز منتخب برگزیده ش��ده، در کش��ور الزم 
و ضروری اس��ت. ولی متاسفانه مسئوالن کشور آن گونه که 
باید و ش��اید به این امر توجه ندارند و مش��کالت فراوانی در 
ای��ن زمینه وجود دارد که امیدواری��م همانطور که در صنایع 
فوالد، با تش��کیل انس��تیتو و در نظر گرفتن تمهیدات برای 
تعرفه واردات به رش��د آن کمک کردند، در صنعت آلومینیوم 

نیز چنین اتفاقی بیفتد. 
 مـا هم قصدمـان در ایـن برنامه ها بررسـی همین 
موانـع و مشـکالت در سـر راه توسـعه صنایع کشـور 
است، ببینیم مهندس گودرزی درباره صحبت های آقای 

پورعطار چه نظری دارند؟
گودرزی: من با صحبت ه��ا و انتقادات مهندس پورعطار 
کامال موافق و همس��و هس��تم و معتقدم صنع��ت آلومینیوم 
می توان��د در جهت رفع بس��یاری از مش��کالت و معضالتی 
که صنعت و اقتصاد ما گرفتار آن اس��ت به ما کمک کند. به 
عنوان مثال، ما می توانیم به جای صادر کردن انرژی و مواد 

خام با تولید آلومینیوم و محصوالت پایین دس��تی آن، ضمن 
افزایش ارزش افزوده در صادرات، بازار کار و اش��تغال کشور 
را نیز سامان دهی کنیم. درست است که ما باید اول بازارهای 
داخلی را تامین کنیم و بعد به سراغ بازارهای خارجی برویم، 
ول��ی به دلیل برخی مش��کالت بانکی و گش��ایش اعتبار به 
دلیل تحریم، که ش��رکت های ما در مسیر تامین مواد خام و 
اولیه خود از خارج، با آنها روبه رو هس��تند، مجبورند مقداری 
از تولی��د خود را به صادرات اختصاص بدهند تا در تهیه مواد 
خام خود دچار مش��کل نش��وند. در حال حاضر، بس��یاری از 
ش��رکت های تولیدی ما بالغ بر 50 درصد از تولید خود را به 
همی��ن دلیل به بازارهای خارج��ی صادر می کنند و در آینده 
هم می توانند با افزایش تولید ضمن تامین نیاز داخل، به امر 

صادرات نیز بپردازند. 
در خص��وص باالب��ردن تعرفه واردات که آق��ای پورعطار 
اش��اره کردند، مدتی است که سندیکا در تالش است تا این 
مس��ئله را هم به شکل مطلوبی حل کند؛ ضمن این که باید 
اشاره کنم این واردات نیست که مشکل ساز شده است، بلکه 
رکود بازار و مشکالت اقتصادی است که بر صنعت آلومینیوم 
مانند بس��یاری از صنایع دیگر فشار وارد کرده  است. واردات 
شمش در سال گذشته بیش از 50 درصد کاهش داشته است، 
با این حال سندیکا با تمام توان برای بهبود وضعیت تعرفه ها 
تالش می کند و به دنبال راهکارهای مناسبی است که باعث 
گشایش مش��کالت و به سامان شدن اوضاع و احوال صنعت 

آلومینیوم در کشور شود. 
 مهندس پورعطار در خصوص راه های تقویت تولید 
و اشـتغال زایی و همچنین توسـعه بازارهـای هدف در 
صنعت آلومینیوم صحبت های پایانی شما را می شنویم.

پورعطـار: آینده بس��یار روش��نی در پی��ش روی صنعت 
آلومینی��وم کش��ور ق��رار دارد و همانط��ور ک��ه مس��ئوالن 
برنامه ری��زی کرده ان��د ظرف ده س��ال آینده تا رس��یدن به 
س��قف 5 میلیون تن توسط کانون های سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی در این صنعت س��رمایه گذاری خواهد ش��د. برنامه 
دیگری که در ایرالکو، درحال پیگیری آن هس��تیم این است 
که همراس��تا با تولید آلومینیوم اولیه که هزینه انرژی باالیی 
دارد به تولید آلومینیوم ثانویه یا بازیافتی نیز توجه ویژه ش��ود 
و تولید آن را امس��ال به س��یصدهزار تن در س��ال برسانیم. 
بحث دیگر ارائه محصوالت ش��رکت آلومینیوم ایران توسط 
بورس بود که ما در سال گذشته و چندماه ابتدای امسال این 
کار را انج��ام داده ای��م که با وجود مش��کالت فراوانی که در 
این مس��ائل وجود دارد سعی کردیم کشف قیمت و مراودات 
تج��اری و بازاریابی خود را در ب��ورس که یک مرجع قانونی 
اس��ت، انجام دهیم. نکته بعدی تعامالتی است که در زمینه 
مس��ائل زیس��ت محیطی با مراجع مربوطه داشتیم و تالش 
کردیم تا این موارد را به فرصت هایی برای کمک به مبحث 
انرژی پاک و طرح های بهینه سازی و نوسازی تبدیل کنیم. 

 بـا توجه به صحبت های مهنـدس پورعطار، چگونه 
می توانیـم بـا تکیـه بر مدیریـت دانش بنیـان و ضمن 
کاهـش هزینه هـای تولیـد، فرصت های بهتـری برای 

صنعت آلومینیوم فراهم کنیم؟ 
گودرزی: ضمن تش��کر از صحبت های مهندس پورعطار، 
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الزم اس��ت به این نکته اش��اره کنم که نی��روی کار ما یکی 
از بهتری��ن و زبده ترین نیروهای کار در منطقه اس��ت که به 
درس��تی به آن اش��اره کردند، در حالی که همین کشورهای 
منطقه که ده برابر ما االن تولید دارند، عالوه بر مواد اولیه و 
تکنولوژی، نیروی کارشان را هم از خارج وارد می کنند. بحث 
اش��تغال همیش��ه در تمامی برنامه های اقتصادی ما از درجه 
اهمی��ت ویژه ای برخوردار بوده و همانطور که می دانید ایجاد 
یک اش��تغال پایدار که دو اشتغال جانبی نیز با خود به همراه 
دارد، طبق برآوردهای جهانی، بالغ بر یکصدوپنجاه هزار دالر 
برای دولت هزینه در بر خواهد داش��ت. یک دولت برای هر 
تعداد اش��تغال زایی الزم است که آن عدد را در یکصدوپنجاه 
هزار دالر ضرب کند تا میزان س��رمایه گذاری الزم برای آن 

اشتغال زایی به دست آید. 
حال برگردیم به صنع��ت آلومینیوم و ببینیم دولت چگونه 
می تواند ب��ا کمک به این صنعت به بحث اش��تغال زایی هم 
کمک کند. همانطور که می دانید نرخ سود بانکی بخش تولید 
در کش��ور ما برخالف کش��ورهای همس��ایه و دیگرکشورها 
بس��یار باالست، پس دولت حداقل باید برای صنایع اشتغال زا 
به همان مبلغی که برای ایجاد اشتغال الزم است هزینه کند، 
بهره بانکی را پایین بیاورد و با یک تیر دو نش��ان بزند. مورد 
بعدی مربوط به نرخ انرژی اس��ت و این که باید انرژی را با 

نرخ پایین تری در اختیار صنایع اشتغال زا قرار دهیم.
 مهمـان تلفنـی دیگـر مـا آقـای آریا صـادق نیت 
حقیقی، دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، هستند. 
آقای صـادق نیت حقیقی به طور کلـی درباه ظرفیت ها، 
فرصت هـا و چالش هـای صنعت آلومینیـوم اگر نکته ای 

هست، بفرمایید؟

صادق نیـت حقیقـی: در خصوص ظرفیت ه��ا در زمینه 
تولید، آن گونه که در برنامه  ها قید ش��ده  اس��ت، متاس��فانه 
عمل نش��ده و محدودی��ت در تولید باقی مانده اس��ت. البته 
فرصت های سرمایه گذاری جدیدی تعریف شده که امیدواریم 
ب��ه واقعیت بپیوندد و به زودی ش��اهد تح��ول در این زمینه 
باش��یم. در صنایع پایین دس��تی ظرفیت سازی نسبتا مناسبی 
انجام ش��ده است. از نظر کیفی پیش��رفت خوبی داشته ایم و 
در بس��یاری از تولیدات از قبی��ل ورق، فویل، پروفیل، آنادایز 
و قطعه س��ازی در حد و اندازه استانداردهای جهانی هستیم. 
در زمینه تکنولوژی، مس��ائل آکادمیک و نیروهای متخصص 
نیز پیشرفت قابل مالحظه ای داشته ایم. ولی متاسفانه از نظر 

قیمت در بازارهای جهانی قابل مقایسه و رقابت نیستیم. 
 در بخش فاینانس و سـرمایه گذاری خارجی در چه 

وضعیتی قرار داریم؟ 
صـادق نیـت حقیقـی: در ح��ال حاضر در ح��ال جذب 
س��رمایه گذاری خارجی هس��تیم، ولی همانطور که می دانید، 
جذب سرمایه گذاری خارجی متضمن داشتن یک سری پیش 
زمینه هایی اس��ت؛ از جمله بحث امنیت اقتصادی و ثبات در 
تصمیمات کالن اقتصادی، مالیاتی و پولی در کشور، که باید 
به آنها توجه ویژه داش��ت. متاسفانه به دلیل تعدد ارگان های 
تصمیم گیرنده و مجری در کش��ور و همچنی��ن تغییر مداوم 
قوانی��ن و برنامه های اقتصادی، بانک��ی و مالیاتی، آن ثبات 

الزم و مورد نیاز سرمایه گذار خارجی تامین نمی شود.
 ما برای رسـیدن به افـق برنامه های 1404، به چه 
میـزان سـرمایه گذاری در صنعت آلومینیـوم نیاز داریم 
و آیا میزان ظرفیت سـازی تعریف شـده کـه یک و نیم 

میلیون تن است، کافی است؟ 

صادق نیت حقیقی: ش��اید عدد یک و نیم میلیون تن در 
براب��ر میزان تولید فعلی عدد قابل توجهی باش��د، ولی وقتی 
ما در کش��ورهای کوچک حاشیه خلیج فارس در حال حاضر 
ظرفیت ه��ای تولید باالی 5 میلیون تن را ش��اهد هس��تیم، 
رسیدن به عدد یک و نیم میلیون تن، میزان پیشرفت چندان 
زیادی نیست، در حالی که ما نسبت به این کشورها از خیلی 
جهات از نظر ذخائر و معادن، نیروی کار و س��ایر پتانسیل ها 

بسیار جلوتر هستیم. 
 مهندس گودرزی، به انتهای برنامه رسـیدیم لطف 
کنید ضمن ارائه سخنان پایانی، یک جمع بندی از بحث 

هم داشته باشید؟
گـودرزی: ممنونم از ش��ما و برنامه و احس��اس می کنم 
ش��رح مختصر و مفیدی از وضعی��ت کلی صنعت آلومینیوم 
در کش��ور برای مخاطبان ترس��یم ش��د. جم��ع بندی کلی 
این اس��ت که به نظر می رس��د یکی از جایگاه های بس��یار 
مه��م که می توان جه��ت ایجاد ارزش افزوده و اش��تغال در 
آن س��رمایه گذاری کرد، صنعت آلومینیوم است. این صنعت 
می تواند بسیاری از مش��کالت ما را در صنایع پایین دستی 
و توسعه اشتغال مرتفع کند، به شرطی که صنایع باالدستی 
آن هم حمایت ش��وند. اگر ما مانند بس��یاری از کشورهای 
دنیا از جمله کش��ورهای همس��ایه یک سری حمایت های 
اولی��ه دولتی مثل مواد اولیه، هزینه های بانکی و نرخ انرژی 
مناس��ب برای صنعت آلومینیوم داش��ته باش��یم، می توانیم 
این صنعت را توس��عه بدهیم. مس��لما توسعه این صنعت در 
بلندمدت مش��وق هایی ایجاد خواهد کرد تا س��رمایه گذاری 
داخلی و خارجی بیش��تری در آینده وارد این صنعت شود و 

به رشد و شکوفایی آن کمک کند.  
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پنجره ایرانیان: هزینه های خدمات ش��امل انش��عابات، پروانه، نظام مهندس��ی، تامین 
اجتماعی، بیمه های مس��ئولیت های مدنی، طراحی ها و صدور اس��ناد حدود یک سوم در 

افزایش قیمت تمام شده مسکن موثر است.
به گزارش ایس��نا، با اینکه متغیر هزینه زمین در نقاط مختلف کش��ور، قیمت تمام شده 
مس��کن را متفاوت کرده است، اما به نظر می رسد هزینه های اداری که به طور مکرر در 
س��ال های اخیر رو به افزایش رفته، به رکن س��وم باال رفتن سهم مسکن در هزینه های 

خانوار تبدیل شده است.
قیمت تمام ش��ده یک مسکن شامل سه بخش می شود؛ قیمت زمین،  قیمت ساخت و 
هزینه های اداری که قبال بخش هزینه های اداری با عنوان پروانه اطالق می ش��د اما در 
حال حاضر این هزینه ها آن قدر باال رفته که با قیمت زمین و ساخت در حال رقابت است.

در خصوص دو پایه از س��ه پایه هزینه تولید مس��کن باید بیان کرد مخارج س��اخت بنا 
تقریب��ا با قیمت جهانی مس��اوی پیش می رود؛ چون مصالح س��اختمانی عموما داخلی و 
قیمت ها نس��بتا مناسب اس��ت. قیمت زمین نیز در نقاط مختلف ش��هرها متفاوت است. 
درس��ت اس��ت که در نقاطی از شهرها قیمت زمین سرسام آور اس��ت، اما این مولفه یک 
انتخاب محسوب می شود که افراد می توانند اولویت خود را برای زندگی در هر منطقه بر 

اساس توان مالی تنظیم کنند.
اما ش��اید مهم ترین عامل در افزایش هزینه مسکن در سبد خانوار را هزینه های اداری 
تش��کیل دهد که طی س��ال های اخیر به طور مداوم روند افزایش��ی داشته است. این که 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسکن چقدر از هزینه تولید شهر را باید بر دوش بگیرند 
ی��ا اگر این هزینه ها از تولیدکنندگان دریافت نش��ود چقدر در کاه��ش قیمت خانه موثر 
خواهد بود، مباحثی است که بخشی از پاسخ به آن را می توان از زبان مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان مسکن استخراج کرد.
دبیر انجمن انبوه س��ازان اصفهان در این باره می گوید: مص��رف کننده در هر نقطه ای 
از کش��ور مجبور اس��ت هزینه های اداری را تحمل کند که به اعتقاد من خیلی از این ها 
تحمیلی اس��ت. هزینه انشعابات، پروانه، تامین اجتماعی، بیمه های مسوولیت های مدنی، 
هزین��ه نظام مهندس��ی، طراحی ها، صدور اس��ناد و غیره هزینه هایی اس��ت که به طور 
میانگین 300 تا 400 هزار تومان در هر متر مربع را به خود اختصاص می دهد. البته این 

مخارج به طور مکرر تغییر می کند و نمی توان برآورد دقیقی از آنها صورت داد.
احمد توال با بیان این که هم اکنون هزینه س��اخت ش��هرها از محل تولید مسکن تامین 
می ش��ود، گفت: به اعتقاد من تامین بودجه ساخت ش��هرها از محل تولید مسکن، محل 
مناسبی نیست و به اعتقاد من کسانی که از شهر بهره برداری می کنند باید هزینه شهر را 

بپردازند، نه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مسکن.
وی همچنین به انتقاد از سازمان نظام مهندسی پرداخت و افزود: در حال حاضر نظارت 
مهندس��ان سازمان نظام مهندس��ی، مبتنی بر امضافروش��ی و صوری انجام می شود. در 
بس��یاری از موارد اقدام عملیاتی توسط این مهندسان انجام نمی شود. معموال طی دو سه 
مرحل��ه امض��ای برگه ها مبالغی می گیرند که عموما کالن اس��ت. بعد وقتی آمار بیکاران 
کش��ور را می دهند این افراد را جزو بیکار محس��وب نمی کنن��د، در صورتی که آنها فقط 

پول می گیرند و کارآیی الزم را ندارند. بنابراین از نظر کارآیی بیکار محسوب می شوند.
ت��وال مخارج تامی��ن اجتماعی را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: بخش تامین اجتماعی 
عدد سرس��ام آوری که 15 درصد از قیمت پروانه را ش��امل می شود از سازندگان دریافت 
می کن��د ولی هی��چ خدمات تامین اجتماعی به کارگران نمی ده��د؛ بنابراین اگر بخواهیم 

کارگران را زیر پوشش ببریم دوباره باید به تامین اجتماعی پول بدهیم.
اما برخی کارشناس��ان معتقدند اگر اصل عرض��ه و تقاضا را در اقتصاد هر بازاری مورد 
توجه قرار دهیم بخش تولید مس��کن هم اکنون به دلیل نبود تقاضا مجبور است قیمت ها 
را در ک��ف نگه دارد، اما اگر مس��کن رونق بگیرد چ��ه هزینه های اداری کاهش پیدا کند 
و چ��ه کاهش نیابد، قیمت ها در یک فضای رقابتی س��یر صعودی را طی خواهد کرد. در 

ای��ن صورت محروم ماندن بخش های خدماتی و دولتی از منابع بخش مس��کن، تبعاتی 
همچون تجمیع س��رمایه در دست س��ازندگان و کاهش خدمات و زیرساخت ها از سوی 
نهادهای عمومی و دولتی را در پی دارد و از س��وی دیگر کمک چندانی به گردش مالی 

در بخش مسکن نمی کند.
در این باره نظر یک کارشناس مسکن را جویا شدیم. محمد عدالت خواه در این باره به 
ما گفت: هزینه خدمات، انش��عابات و غیره بی تردید در کاهش هزینه های مس��کن موثر 
است ولی کاهش این هزینه ها به معنای آن است که دولت یا ارگان خدمات رسانی یارانه 
دهد که در ش��رایط و مش��کالت اقتصادی، خیلی منطقی نیس��ت، اما به دلیل سودآوری 
تولید مس��کن حداقل در گذشته الزم اس��ت مالیات به خصوص مالیات بر ارزش افزوده 
دریافت و در مقابل به دلیل مش��کالت دهک های پایین با توجه به وظایفی که ماده 31 
قانون اساسی تصویب کرده اس��ت، تسهیالت الزم را برای خدمات رسانی به دهک های 

پایین کمک کند.
ب��ه گفته عدالت خواه، هزینه خدمات الزم اس��ت با توجه ب��ه نوع آن، ضریب لوکس و 

غیرلوکس بودن تصاعدی باشد.
از س��وی دیگر یک شهروند تهرانی با انتقاد از برخی تولیدکنندگان مسکن خاطرنشان 
کرد: برخی س��ازندگان قبل از س��ال 1391 با هزینه های پایین اقدام به س��اخت مسکن 
کردند اما به محض آن که در پایان س��ال 1391 قیمت ها س��ه برابر ش��د حاضر نشدند با 
قیمت تمام ش��ده قبلی مسکن خود را بفروشند، بلکه آن را سه برابر قیمت گذاری کردند. 

به اعتقاد من این نوع نگرش با توجه به فرهنگ اسالمی کشور ما نکوهیده است.
البته رییس کانون انبوه س��ازان این مس��اله را قبول ندارد. جمشید برزگر گفت: در سال 
1391 نیز اگر هزینه های تولید مس��کن با توجه به تورم 4 برابر نمی ش��د به هیچ عنوان 
جهش قیمت اتفاق نمی افتاد. به طور مثال آهن در آن زمان یک مرتبه از 500 تومان به 
2400 تومان رسید ولی ما پیش فروش کرده بودیم و مجبور بودیم با قیمت متری 800 

هزار تومان خانه را بفروشیم.
وی با اش��اره به رکود ش��دید بخش مسکن تاکید کرد: سازندگان با مشکالت متعددی 
دس��ت به گریبان هستند که 4 اقدام برای کمک به این افراد ضروری است؛ این 4 اقدام 
اصالح قانون پیش فروش، اصالح قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی، قانون 
مالیات های مس��تقیم و کاهش هزینه خدمات از جمله انش��عابات، خدمات مهندس��ی و 

پروانه های ساختمانی است.
با این وجود س��هم مس��کن از کل گردش نقدینگی 20 تا 30 درصد و س��هم دولت از 
س��رمایه گذاری در بخش مس��کن نیم تا 3 درصد اس��ت. بدین معنا اگر بخش مسکن را 
با بخش راه مقایس��ه کنیم می بینیم که بیش از 80 درصد س��رمایه گذاری در بخش راه 
توس��ط دولت صورت می گیرد ولی بخش مس��کن متکی به بخش خصوصی اس��ت که 
معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی این را یکی از نکات قابل توجه برای 

بخش مسکن می داند.
حامد مظاهریان افزود: سهم مسکن از بودجه خانوار به رقم نامطلوب 33 درصد رسیده 
است. یعنی به طور متوسط هر خانوار 33 درصد درآمدش را صرف مسکن می کند که این 
رقم برای دهک های پایین خیلی باالتر است و به اقتصاد خانوارها ضربه می زند. همچنین 
با نقشی که مسکن در اقتصاد کالن دارد و چهره نمایی از وضعیت موجود که 23 میلیون 
خانوار در برابر 22 میلیون مس��کن داریم نشان می دهد که در حال حاضر با کاهش یک 

میلیون واحدی مسکن برای خانوارهای کشور روبه رو هستیم.
در این شرایط و با توجه به تجربه مسکن مهر که باالترین مقام وزارت راه و شهرسازی 
دول��ت یازدهم آن را »فاجعه« می داند، رویکرد دولت به س��مت تولید مس��کن از طریق 
بخش خصوصی اس��ت که حتی با فرض نگاه س��وداگرانه در ای��ن بخش، به دلیل رکود 
مسکن و پایین بودن قدرت خرید خانوارها، کاهش هزینه های اضافی که قیمت تمام شده 

تولید مسکن را باال می برد ضروری به نظر می رسد.

رکن سوم هزینه مسکن در سبد خانوار
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پنجره ایرانیان: نس��خه بومی رفع »تنگنای مالی« و »س��رکوب تقاضا« به عنوان دو 
مان��ع اصلی رونق اقتصادی، ب��ا طراحی یک مدل عملیاتی برای جدایی حرفه َمالکی از 

بانکداری، تدوین شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بانک های آغشته به حجم انبوه امالک لوکس عمدتا مسکونی 
و تجاری، برای »تبدیل« این دارایی های سمی و منجمد به پول رونق ساز، با چهار روش 
»تصفیه« روبه رو هس��تند که انتخاب هر کدام از آنها ضمن آنکه قدرت تس��هیالت دهی 
ب��رای نظام بانکی به وجود می آورد، وضعیت منفی در ترازنامه  بانک ها را نیز س��اماندهی 
می کند. نتایج بررس��ی ها درباره منش��ا توقف اقتصاد ایران در مسیر خروج از رکود، نشان 
می دهد انحراف منابع بانکی به بازار ملک در دوره پیشین رونق مسکن و سرمایه گذاری 
افراطی در ساخت وس��ازهای غیرمصرفی، بدون هدف و فاقد مشتری، باعث شده در حال 
حاضر منابع مورد نیاز بخش های پیشرو، در این امالک حبس شود. نسخه رهایی از این 
وضعی��ت، با الگوبرداری از تجربه جهانی، ش��امل »فروش امالک به صورت مس��تقیم از 
جانب بانک ها یا ش��رکت های وابسته«، »فروش نقد و اقساط«، »اجاره بلندمدت بخشی 
از ام��الک« و همچنین »تغییر کاربری به هتل آپارتمان« اس��ت. حس��ین عبده  تبریزی، 
اقتصاددان در این باره تاکید کرد: برای س��م زدایی از نظام بانکی نباید منتظر »معجزه« 

ماند. حتی باید احتمال »زیان« در فروش این دارایی ها را هم در نظر گرفت.
ی��ک اقتصاددان برای پاک س��ازی بانک های آلوده به »دارایی  س��می« که هم اکنون 

»پابند« اقتصاد ایران در مس��یر خروج از رکود ش��ده اس��ت، نس��خه بوم��ی ارائه کرد. 
»دارایی های س��می« نظام بانکی خرداد س��ال93 برای اولین بار به صورت جامع توسط 
وزیر راه و شهرس��ازی، شناس��ایی و معرفی شد که نشان می داد، مجموعه قابل توجهی 
ملک و س��اختمان در اختیار بانک ها، باعث »مس��مومیت اعتب��ارات« به دلیل تضعیف 
س��ریالی ق��درت وام دهی به بخش های مولد ش��ده اس��ت. طی دو س��ال اخیر، برخی 
صاحب نظ��ران مالی و اقتصادی برای س��م زدایی از بانک ها، اس��تفاده از تجربه جهانی 
همچ��ون آمری��کا یا ژاپن را پیش��نهاد دادند ک��ه در قالب آن، دولت در آن کش��ورها با 
تاس��یس یک سازمان مستقل توانست نسبت به تسویه مطالبات بانک ها از طریق خرید 
دارایی های سنگین و در نتیجه تصفیه آنها از انواع دارایی های سمی، موفق عمل کند.

اما در حال حاضر حسین عبده  تبریزی با تاکید بر »امکان پذیر نبودن استفاده از الگوی 
جهانی به همان ش��کل تجربه شده در کشورها برای تعیین تکلیف دارایی های سمی در 
وضعیت فعلی« نسخه ای پیشنهاد کرده است که ریشه در همان راهکار کشورهای مبتال 
ش��ده دارد؛ اما ترکیباتش کامال براس��اس واقعیت فعلی اقتصاد ایران، بانک ها و بخش 
مس��کن، طراحی و تدوین شده است. این اقتصاددان، تعلل بانک ها در چاره جویی برای 
انبوه دارایی های س��اختمانی و تصور »معجزه« ب��رای حل این چالش را باعث عمیق تر 
شدن بحران بانکی و رکود اقتصادی عنوان کرد و در این باره گفت: با لحاظ کردن سه 
واقعیت همچون »بضاعت بودجه دولت«، »ش��کاف بین ارزش اسمی دارایی های سمی 

ماّلکی باید از بانکداری جدا شود
بررسی راهکارهای تبدیل پول سمی به پول رونق ساز
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در ترازنامه بانک ها و قیمت واقعی این امالک در حال حاضر« و »رکود نسبی مسکن« 
بعید است دولت برای خرید این دارایی ها از طریق تاسیس شرکت وارد میدان شود.

داروی س��م زدا در نس��خه عبده  تبریزی، ب��ر تبدیل »س��اختمان های لوکس« تحت 
مالکیت و اختیار بانک ها به »جریان نقد« پایه ریزی ش��ده اس��ت. این س��اختمان های 
لوک��س مس��کونی و تجاری، »دارایی منجمد« و غیرقابل اس��تفاده )در ش��رایط فعلی( 
محسوب می شوند که بانک های دچار، با عمل به محتوای نسخه می توانند از چهار روش 
ش��امل »فروش با قیمت زمان خرید یا س��اخت«، »فروش نقد و اقس��اط« و »اجاره« و 
»تغییر کاربری به هتل آپارتمان«، خود را سبک کنند و به جریان نقد برای تسهیالت دهی 
مجهز شوند. عمل به نسخه پیشنهادی، مستلزم تغییر اساسی در نگاه بانک های مسموم 
به این بخش از دارایی هاس��ت. نظام بانکی در مسیر تصفیه از امالک منجمد، باید فکر 
»س��ود« را کنار بگذارد و حتی احتمال »زیان به معنای فروش با قیمتی کمتر از خرید« 

را در محاسبات ببیند.
معجون زهرآلود چطور ساخته شد؟

حس��ین عبده تبریزی سرمنش��ا رکود اقتصادی دو سه سال اخیر را »حباب اعتبارات« 
دوره گذشته )دهه منتهی به اوایل 92( و انحراف منابع بانکی از مسیرهای اصلی معرفی 
کرد که باعث ش��ده ورود بخش های پیش��رو اقتصاد به جاده رونق، با دو مانع »تضعیف 
تقاضا« و »تنگنای مالی« برخورد کند. عبده  تبریزی، اقتصاددان با نام بردن از ترکیبات 
چهارگانه »معجون زهرآلود« اقتصاد ایران که س��بب شده بخش های مختلف اقتصادی 
در مارپیچ کاهش��ی رش��د قرار بگیرند، اعالم کرد: با غفلت سیاس��تگذار پولی در دولت 
گذش��ته از بابت نظارت بر نحوه مصارف منابع سرش��ار بانکی که توس��ط بانک مرکزی 
و بانک ها خلق ش��ده بود، عمده اعتبارات به جای آنکه در مس��یر تولید و تقویت قدرت 
تقاضای مصرفی حرکت کند، صرف س��اخت و خرید امالک لوکس مسکونی و تجاری 

شد و نهایتا به حباب قیمتی در بازار ملک به ویژه طی سال های 91 و 92 دامن زد.
تبعات این انحراف اعتباری، طی دو س��ال اخیر تحت تاثیر روند تدریجی تخلیه حباب 
قیمت ملک، ابتدا در بازار مس��کن و بالفاصله در بازار پول و س��ایر بخش ها ظاهر شد؛ 
به طوری که در بازار مس��کن، چرخه معامالت )خرید و فروش های مصرفی( تحت تاثیر 
کاه��ش قیمت از نقطه اوج بهار 92، به صورت نس��بی متوقف ش��د و ساخت وس��از نیز 
از صرفه افتاد و در بازار پول، س��اختمان های لوکس به عنوان محصول س��رمایه گذاری 
افراطی بانک ها، ش��رکت های وابس��ته و تس��هیالت گیرنده ها، به کوهی از دارایی های 
منجم��د و غیرقابل نقدش��دن برای بانک ها تبدیل ش��د. این اقتصاددان ب��ا بیان اینکه 
طی س��ال هاي گذش��ته ارزش واقعي دارایی های ملکی بانک ها و تس��هیالت گیرنده ها 
کاهش پیدا کرده، اما در مقابل، طبعا مانده  اعتبارات بانکی صرف ش��ده برای خرید این 
امالک افزایش یافته، گفت: نتیجه این معادله، به عنوان عوارض ثانویه ناش��ی از »حباب 
مس��کن در پی حباب اعتبارات«، هم اکنون باعث وخامت اوضاع بازپرداخت تسهیالت 
و در نتیجه بروز معوقات س��نگین بانکی ش��ده اس��ت. در حال حاض��ر، امالک لوکس 
تح��ت مالکیت بانک ها و همچنین س��اختمان هایی که به عن��وان وثیقه، نقش تضمین 
بازپرداخت منابع پرداخت ش��ده برای س��اخت امالک گران قیمت عمدتا تجاری را بازی 
می کند، ترکیبات اصلی معجون زهرآلود اقتصاد ایران را ش��کل داده اس��ت. این امالک 
همان دارایی سمی نظام بانکی به حساب می آید که قدرت وام دهی را از بانک ها گرفته 

و باعث سرکوب تقاضا و تنگنای مالی در کل اقتصاد شده است.
حسین عبده  تبریزی در تشریح دیدگاه خود درباره سرمنشا رکود اقتصادی دوره کنونی، 
گفت:  در حال حاضر در شرایط رکودي امالک و مستغالت هستیم که حاصل دوره  رونق 
سفته بازانه  مسکن در دوره قبل، تشکیل حباب هاي قیمتي و مازاد سرمایه گذاري در این 
بخش اس��ت )هرچند اخیرا حجم معامالت خرید مصرفی نسبت به سال گذشته افزایش 
پیدا کرده، اما فعالیت های ساختمانی و مجموعه بازار مسکن هنوز کامال از فضای رکود 
خارج نشده است(. حباب امالک و مستغالت معموال از گذر حباب اعتبارات چهره نشان 
مي دهد و نهایتا به بحران اقتصادي منجر مي ش��ود. اقتصاد ایران همین مسیر را تجربه 
کرده اس��ت و حباب امالک و مس��تغالت آن مدتي اس��ت به بحران اعتباري و تضعیف 

موقعیت بانک ها هم انجامیده اس��ت. وی افزود: نظام بانکي کش��ور بخش��ي از ارزش 
دارایي هاي خود را از دس��ت داده و با تضعیف آن دارایي ها، از اعطاي تس��هیالت جدید 
متناس��ب با نیاز بنگاه ها عاجز ش��ده؛ »تنگناي اعتباري« حاصل این وضعیت است. این 
پدیده اي است که همراه با »کاهش تقاضاي کل« مانع از آن شده است که کشور بتواند 

از رکود اقتصادي جاري خارج شود.
پ��ول آس��ان در طول چند س��ال در دو دولت قبل، به حباب قیم��ت دارایي ها )به ویژه 
امالک و مس��تغالت( انجامید و آن قدر ادامه یافت تا به ترکیدن حباب قیمت ها منتهي 
ش��د. نرخ رش��د نقدینگي نزدیک به 30 درصد در سال هاي 91 و 92 و نرخ رشد باالي 
پول و ش��به پول بیانگر این وضعیت اس��ت. پول بي حس��ابي که توسط بانک مرکزي و 
بانک ها خلق ش��د، به تولید کاالها و خدمات جدید نینجامید، بلکه گیر آدم هایي آمد که 
آن وجوه را روي قیمت امالک و مس��تغالت انعکاس دادند و به این ترتیب حباب قیمتي 
را ایجاد کردند. یعني در دولت قبل با آن همه ظرفیت اضافي در صنایع، پول به س��مت 
کارخانه و تجهیزات نرفت، بلکه به س��مت ایجاد حباب جدید رفت. در آن دولت رش��د 
بیش��تر در دو حوزه پدیدار ش��د: صنعت به اصطالح بانکداري و س��اخت مجموعه هاي 
تجاري و مسکوني لوکس. بانک مرکزي آن دولت نه تنها هیچ یک از حباب هاي قیمتي 
را تش��خیص نداد، بلکه نمي خواست از آنها حرفي بزند و عمال معتقد شد کاري در مورد 

آنها نمي تواند بکند.
ای��ن اقتص��اددان تصریح کرد: با ع��ادت دادن مردم به معامالت امالک و مس��تغالت، 
اتومبیل، ارز، س��که و طال، مردم را به س��فته بازان بدهکار روي دارایي هاي غیرمولد بدل 
کردند. وام دهي بي حساب  و کتاب بخش مالي به حباب قیمتي امالک و مستغالت لوکس 
انجامی��د که نهایتا این حب��اب ترکید. ترکیدن حباب و تنگناي اعتب��اري نتایج غیرقابل 
 اجتناب این وضعیت بود. وقتي مصرف کننده ها خرج نمي کنند، ورشکس��تگي ها غیرقابل 
 اجتناب مي ش��ود. اما با فرورفتن اقتصاد به رکود در س��ال 1391، شرایط بخش  امالک  و 
مستغالت بد و بدتر شد، البته به دلیل نقدینگي کمتر امالک و مستغالت نسبت به سهام، 
حباب قیمتي امالک و مستغالت در مقایسه با سهام، دوره طوالني تري دارد. وقتي حباب 
مي ترک��د، ارزش امالک و مس��تغالت فرومي ریزد، اما ارزش اعتب��ارات دریافتي کاهش 
نمي یابد و این ش��رایط را براي وام گیرنده س��خت و دشوار مي کند. همین وضعیت را که 
امروز در ایران تجربه مي کنیم، ژاپن در 1990 و اقتصاد چین )شانگهاي( در 2005 تجربه 
کرده اند. بازار امالک نقدش��وندگي کمتري دارد، پس قیمت ها آرام تر حرکت مي کند و در 
مقایس��ه با بازار سهام، خالي ش��دن حباب این بخش طول مي کشد. عبده  تبریزی با بیان 
اینکه به نظر مي رس��د حباب قیمتي در بخش هاي عمده اي از امالک و مستغالت )شاید 
هنوز به اس��تثناي واحدهاي تجاري( دیگر تخلیه شده باشد، گفت: مي توانم توضیح دهم 
چرا اقتصاد به رکود افتاده است و چه سیاست ها یا احتماال نهادهایي وجود دارد که  آن را 
از رکود خارج کند. البته جاي بحث آن اینجا نیس��ت که در مورد موضوع خاص دیگري 
صحبت مي کنیم. همین قدر بگویم که باید بتوانیم مارپیچ کاهشي اقتصاد را کنترل کنیم. 
قیمت هاي حبابي زمین و س��اختمان در دهه گذش��ته، نرخ باالي سود بانکي، معوقه هاي 
س��نگین بانکی و نبود نقدینگي معجون زهرآلودي براي اقتصاد ایران ساخته است. البته 
اینکه رکود داریم و بیماري ش��ناخته ش��ده است کافي نیست، باید راه عالج را به درستي 
پیدا کنیم. رکود دالیل متعددي دارد و از آن جمله اس��ت که حاصل فراتر رفتن پس انداز 
از س��رمایه گذاري است. اما تش��خیص غالب آن است که رکود امروز اقتصاد ایران عمدتا 

حاصل تضعیف جدي »تقاضاي کل« و وقوع »تنگناي مالي« درکشور است.
این اقتصاددان در پاس��خ به اینکه بانک ها تا چه حد در ش��کل گیری حباب و نوسانات 
ش��دید در بازار مسکن سهم داش��ته اند، گفت: در مورد حباب مسکن لوکس و واحدهاي 
تجاري خیلي ها هش��دار داده بودند. آنان به خاطر داش��تند که مثال در اسپانیا دوره  رونق 
و مازاد عرضه  مش��ابهي وجود داشته اس��ت. فروریختن قیمت ها در امالک و مستغالت 
تجاري و لوکس مس��کوني عی��ان کرد که تا چه حد گس��ترده اي بانک ها در این حوزه 
س��رمایه گذاري کرده بودند یا تس��هیالت داده بودند. آنها به جاي اعطاي تسهیالت به 
خریداران مسکن ارزان و میان قیمت، منابع خود را در اختیار ساخت واحدهاي گران قیمت 
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و تج��اري قرار داده بودند که حاال با ترکیدن حبا ب هاي قیمتي، س��رمایه گذاران در آنها 
امکان بازپرداخت به بانک ها را ندارند. نظام بانکي به جاي طراحي انواع تسهیالت خرید 
مس��کن )تس��هیالت رهني( که به طور مداوم نرخ مالکیت خانه را باال ببرد و نرخ س��ود 
آنها قابل تحمل باش��د و به عالوه حمایتي هم از مردم در مقابل ریسک ارزش خانه  آنها 
بش��ود، فقط به دنبال اعطاي تس��هیالت ساخت به واحدهاي مسکوني و تجاري لوکس 
بوده است. ظاهرا آن روند بازداشتني نبود، و بازداشته هم نشد. بانک مرکزي تا مدت ها 

قبول نمي کرد که منابع بانک ها صرف خانه هاي لوکسي شده که فعال خریدار ندارد.
وی افزود: بناي آن رشدهاي بخش ساختماني در دولت قبلي برپایه  سست بدهي هاي 
بانکي اس��توار ش��ده بود. به عالوه، در نیمه  دوم دهه  80 بانک ها و بس��از و بفروش ها 
کماکان روي این فرض حرکت مي کردند که قیمت هاي زمین و ساختمان کماکان باال 
خواهد رفت. بحران واحدهاي مسکوني و تجاري آنگاه آغاز شد که تقاضاي سفته بازانه 
براي آن متوقف شد. مردم دریافتند که صرف سوداگري در این حوزه دیگر با سود همراه 
نیست. وقتي تقاضاي سوداگرانه فروکش کرد، همه از رکود در بازار امالک و مستغالت 
س��خن به میان آوردند؛ با فروکش  کردن تقاضاي س��فته بازانه و بروز رکود، انبوه س��ازان 
از بازپرداخ��ت بدهي هاي خود به بانک ها عاجز ش��دند. ای��ن ناتواني خود یکي از دالیل 

افزایش معوقه هاي بانکي و »تنگناي اعتباري« سال 1394 و ماه هاي جاري است.
عب��ده تبریزی تصریح کرد:  وضع مورد اش��اره به ناچار باید ب��ا کنترل تورم در دولت 
یازدهم و محدودش��دن اعتبارات فرو مي ریخت. با ریزش رونق ظاهري )بخوانید حباب( 
و قیمت هاي امالک و مس��تغالت تجاري و مسکوني و شکستن حباب قیمت ها در بازار 
س��هام )فروریختن ش��اخص( بانک ها که اعتب��ارات مازاد به بازار ب��ا قیمت هاي حبابي 
داده بودن��د، صدمه دیدند. ساخت وس��ازهاي لوکس مازادی که در تهران و ش��هرهاي 
دیگر ش��کل گرفت، حاصلش رش��د کوهي از بدهي به نظام بانکي بود. اما طبعا حباب 
دارایي هاي توثیق ش��ده در بانک ها باید خالي مي شد، همان طور که قیمت سهام بانک ها 
در بازار سرمایه خالي شده بود. به این ترتیب بحران به کل نظام بانکی گسترش یافت.
در این دوره، نظام بانکي بر اعطاي تسهیالت به شرکت هاي کوچک و متوسط متمرکز 
نش��د که مبناي خلق اش��تغال در اقتصاد است، بلکه روي سرمایه گذاري در شرکت هاي 
خ��ود بانک ها و پرداخت به پروژه هاي بزرگ س��اختماني غیراقتصادي متمرکز ش��د. در 
همه  این موارد، آنچه رخ داده، فروریختن ارزش طرف دارایي ها در ترازنامه  بانک هاست. 
این اقتصاددان درباره وضع نامناسب بانک ها گفت: حباب از اعطاي تسهیالت بانکي بد 
ش��روع ش��د که به عنوان وثیقه، دارایي هایي )ساختمان هایي( را پذیرفته بودند که قیمت 
آنها به دلیل حباب باال رفته بود. ش��رایط به بانک ها اجازه داد بیش��تر وام دهي بد خود را 
مخفي کنند، در ترازنامه هایش��ان معوقه ها را نش��ان ندهند، از اهرم باال استفاده کنند، و 
با این کار حباب را بیشتر و نتایج را وخیم تر کنند. نهایتا بانک ها مستقیم وارد قماربازي 
شدند. واسطه  مبادله  دارایي هاي ریسکي شدند و نهایتا آن دارایي ها که عمدتا ساختمان 

بود به خودشان رسید. آنها امیدوار بودند ریسک این دارایي ها را به دیگران منتقل کنند، 
ام��ا وقتي نرخ تورم آرام گرفت و حباب زمین و س��اختمان لوکس ترک برداش��ت، این 

دارایي هاي سمي براي بانک ها به یادگار ماندند.
ترکیب داروی سم زدا

حس��ین عبده تبریزی درباره نحوه پاکس��ازی نظام بانکی از سم ساختمان های لوکس 
گفت: براي حل مش��کل دارایي هاي س��مي یا حداقل کاهش مشکالتي که براي بانک ها 
ایجاد کرده اس��ت، در ش��رایط فعلي نباید به دنبال معجزه گري گش��ت. مثال اینکه دولت 
یا س��رمایه گذاري بیاید، این دارایي هاي س��مي را از بانک ها خریداري کند؛ دولت در حال 
حاضر چنین امکاناتي ندارد و اگر هم داشت به لحاظ ایجاد کژمنشي یا مخاطرات اخالقي، 
نبای��د ای��ن کار را مي کرد. کار فوري  که بانک ها باید بکنند، راه اندازي نوعي جریان نقدي 
روي این دارایي هاس��ت. اوال نباید س��ود جدید روي این دارایي ها محاس��به کنند، چرا که 
قیمت این دارایي ها در دفاتر بانک ها مدت هاس��ت از قیمت واقعي باالتر رفته است. ثانیا، 
در واگذاري این دارایي ها نگران س��ود و زیان آنها نباشند و سعي کنند روي این دارایي ها 
جری��ان نق��دي ایجاد کنند؛ یعني حتي اگر به زیان )کمتر از قیمت تمام ش��ده( هم خریدار 
نقدي وجود دارد، آنها را واگذار کنند. ثالثا جریان اعتباري روي آنها ایجاد کنند تا خریداران 
جدید بتوانند آنها را نقد و نسیه بخرند. و باالخره، با اجاره داري این دارایي ها، جریان نقدي 
به راه بیندازند، فارغ از کوچک یا بزرگ بودن این جریان نقدي. بانک ها به نقدینگي بیشتر 
نیازمندند و نگاه داش��تن این دارایي ها در ترازنامه بدون چش��م انداز روشني از نقدشوندگي 

آنها، به مراتب کاري اشتباه تر از اجاره داري حتي با نرخ هاي پایین است.
تغیی��ر کاربري در پاره اي از موارد مي تواند جریان نقدي ایجاد کند، البته اگر خود این 
تغییر به معناي پرداخت نقدي به شهرداري ها نباشد. مثال تبدیل مجموعه هاي مسکوني 
به هتل یا هتل � آپارتمان در شهرهاي بزرگ جریان نقدي ریالي و ارزي ایجاد مي کند. 
بانک ها در این مس��یر هم قطعا مي توانند حرکت کنند. البته آنچه در باال گفته ش��د در 
عمل آسان نیس��ت. راه حل، تشکیل ش��رکت هایي براي خرید دارایي هاي سمي توسط 
دولت ها )و بانک هاي مرکزي( در پاره اي کش��ورها دنبال ش��ده اس��ت. هدف اصلي آن 
اقدامات ایجاد جریان نقدي براي بانک ها به قیمت هاي جاري بوده است. طبعا بانک ها 
ناچارن��د زی��ان دارایي ها را تقبل کنن��د و در مواردي هم دولت ه��ا از بودجه عمومي به 
بانک ها کمک کرده اند. اما با توجه به مشکالت بودجه اي دولت و شکاف قیمتي عمده ي 
ای��ن دارایي ه��ا از قیمت هاي جاري بازار )ک��ه به زیان هاي عم��ده در ترازنامه بانک ها 
منجر مي ش��ود( و نیز رکود نس��بي بازار س��اختمان، به نظر مي رس��د که دولت یا بانک 
مرکزي در این مرحله پا به میدان نخواهند گذاش��ت تا با تش��کیل یا حمایت از تشکیل 
چنین ش��رکت هایي، نقدش��وندگي دارایي هاي سمي بانک ها را تس��هیل کنند. بنابراین، 
بانک ها منتظر معجزه نش��وند و خود براي افزایش نقدشوندگي این دارایي ها اقدام کنند 

و زیان هاي حاصله را نیز به تدریج شفاف کنند. 
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سند چشم انداز؛ امیدواری تازه برای صنعتی کهن
نگاهی به وضعیت صنعت آلومینیوم کشور

بخش اول/احمد جهان بین، عضو تحریریه پنجره ایرانیان

مقدمه
آلومینی��وم فلز مهمی اس��ت ک��ه نقش��ی تعیین کننده و 
اس��تراتژیک در صنایع مدرن دارد و بدون آن دنیای صنعتی 
ام��روز غیرقابل  تصور اس��ت. در این زمان که بش��ر نگران 
اس��تفاده نامعقول از منابع مواد خام و انرژی است، این منابع 
باید در راهی به کار گرفته شوند که از نظر اقتصادی و تجاری 
معقول باش��د، به ویژه آنکه زمان زیادی تا تمام شدن ذخایر 
و معادن شناخته  شده این مواد باقی نمانده است. هرچند در 
دهه های اخیر، با رشد فناوری های مدرن و تولید محصوالت 

مصنوعی جدید، استفاده از فلزات تا حدودی تقلیل پیداکرده،  
اما آلومینیوم همچنان جایگاه خود را به عنوان فلزی خاص و 
پرمصرف حفظ کرده و حتی بر میزان مصرف خود نیز افزوده 
اس��ت. ضمن این که با استفاده از همین فناوری های مدرن، 
کمبودها و نواقصی که این فلز در گذش��ته داشته نیز مرتفع 
شده است به گونه ای که امروزه شاهد تنوع بسیار گسترده ای 

در محصوالت و مصنوعات آلومینیومی هستیم.
آلومینی��وم )AL( ب��ا مص��ارف فراوانی ک��ه دارد، از مواد 
اولی��ه اساس��ی و ضروری در اقتصاد پویای جهان به ش��مار 

می آید. اس��تحکام، رس��انایی، مقاومت در براب��ر خوردگی، 
قابلی��ت بازاریابی و س��بک بودن این فل��ز آن را برای رفع 
نیازه��ای متنوع و به لح��اظ فناوری پیچی��ده دنیای امروز 
کامال مناس��ب می س��ازد. از همه مهم تر، آلومینیوم از لحاظ 
مس��ائل زیس��ت محیطی که همه روزه حساس��یت بیشتری 
می یاب��د، ماده ای برخوردار از باالتری��ن پایداری محیطی به 
شمار می آید. این فلز می تواند فقط با 5 درصد از انرژی اولیه 
بازیافت شود. آلومینیوم بازیافت شده کیفیتی مشابه آلومینیوم 
اولیه دارد. در حال حاضر آلومینیوم در تولید لوازم خانگی، در 

اشــاره
صنعت آلومینیوم در کشور از سابقه ای نسبتا طوالنی برخوردار است بااین حال میزان رشد و توسعه این صنعت مهم به نسبت سایر 
صنایع کشـور چندان قابل توجه نبوده اسـت. نگاه ویژه ای که در سـند چشـم انداز 1404 به صنعت آلومینیوم شده امیدواری هایی 
برای تحولی بزرگ در این صنعت تآثیرگذار به وجود آورده است. در این نوشته تالش کردیم نگاهی اجمالی به کلیات، ظرفیت ها، 
فرصت ها و مشـکالت این صنعت داشـته باشیم و در این راستا ضمن تشکر از مهندس محمد تجلی، رئیس هیات مدیره آپکو که 

از نظرات کارشناسی خود مارا بهره مند ساختند، توجه شما را به بخش نخست این مطلب جلب می کنیم.
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و پنجره، نمای س��اختمان ها، پل، کشتی، هواپیما، اتومبیل، 
ماش��ین آالت، صنایع هوافضا، صنایع نظام��ی، برق و موارد 
بس��یار دیگر به کار می رود. با وج��ود آنکه تیتانیوم در برخی 
موارد ب��ه رقابت با آلومینیوم پرداخته اس��ت، ولی آلومینیوم 
همچن��ان جایگاه خود را در صنعت خودروس��ازی، هوافضا، 
کش��تی و قطار بیش ازپیش باز کرده و انتظار می رود مصرف 
جهانی آن در 20 سال آینده از 6 کیلوگرم سرانه فعلی به 10 
کیلوگرم افزایش یابد. گفتنی اس��ت باالترین مصرف سرانه 
آلومینیوم در جهان مربوط به کشورهای کانادا و آمریکا بوده 

که به ترتیب معادل 27.30 و 22.94 کیلوگرم است.
کانون ه��ای مص��رف آلومینیوم در جهان ش��امل: صنعت 
حمل  و نقل 26 درصد، صنایع بسته بندی 20 درصد، صنعت 
ساختمان 20 درصد، برق 9 درصد، ماشین آالت و تجهیزات 
8 درص��د، کاالهای مصرفی 6 درصد و س��ایر صنایع حدود 

11 درصد است.
کش��ور ایران با دارا ب��ودن معادن غنی بوکس��یتی و غیر 
بوکس��یتی آلومین��ا و توان تولی��د برق ارزان ب��ه لحاظ دارا 
ب��ودن منابع گازی فراوان و نیروی کار نس��بتا ارزان، دارای 
اس��تعداد قوی رقابتی در صنعت آلومینیوم است. اهمیت این 
فلز در ایجاد اش��تغال مستقیم و توس��عه صنایع پایین دستی 
مرتبط با آن، برای کش��وری با نی��روی جوان جویای کار و 
تحصیل ک��رده، امری اجتناب ناپذیر اس��ت. ان��رژی ارزان و 
قابل دس��ترس، موقعیت مناسب جغرافیایی، نیروی کار ماهر 
و ارزان، اش��تغال زایی، وجود بازار مص��رف داخلی، ظرفیت 
خالی صنایع پایین دس��تی و ص��ادرات محصوالت غیرنفتی، 

از مزیت  های نس��بی کشورمان در توس��عه صنعت آلومینیوم 
اس��ت. در حال حاضر حدود 400 هزار تن آلومینیوم در کلیه 
واحدهای بزرگ و کوچک در ایران تولید می ش��ود که با این 
ظرفیت در س��طح جه��ان دارای رتبه ن��وزده و در منطقه و 
کش��ورهای خاورمیانه در جایگاه هفت��م قرار دارد. با توجه به 
مزیت های نس��بی کشور ایران در تولید آلومینیوم و بر اساس 
سناریوهای مختلف و برنامه ریزی های موجود پیش بینی شده 
است ایران تا س��ال 1404 در بخش تولید و مصرف به مقام 
اول تا س��وم در منطقه و کش��ورهای خاورمیانه و حداقل به 

مقام دهم در جهان ارتقاء یابد.
 هم اکن��ون آلومینیوم به عن��وان ماده اولی��ه مهم صنعتی 
محس��وب ش��ده و در بازار جهان پس از ف��والد مهم ترین و 
پرمصرف ترین ماده صنعتی مصرفی است. در حال حاضر در 
کشور حدود یازده هزار کارگاه و کارخانه وابسته به آلومینیوم 
وجود دارد که از این صنایع می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
صنایع غذایی و دارویی، برق و هیدرولیک، پروفیل سازان، 
صنای��ع نظامی، ن��وردکاران خرده پا، صنای��ع هوایی، صنایع 
پوشاک، لوازم خانگی، ریخته گران، نورد و اکومپارس، پروفیل 
س��ازان بنی��ادی، آلومینا جاجرم، وس��ایل صنعتی، طراحان و 
قالب س��ازان، آلومینیوم ایرالکو، مجتم��ع آلومینیوم المهدی، 
لوسترسازان، گروه حمل ونقل، آبکار و رنگ کار دایکاست کار، 
کابل سازان، یراق آالت، صنایع کشاورزی، صنایع سرمایشی 

و گرمایشی و قطعه سازان.
جایگاه ایران میان بازیگران صنعت آلومینیوم

صنعت آلومینیوم در ایران با وجود اینکه بیش از چهار دهه 
از پایه گذاری آن می گذرد همچنان به کندی مس��یر توسعه را 
می پیماید. این در حالی است که کشورهای منطقه که امروزه 

به رقیب سرس��خت ما در این صنعت تبدیل  شده اند، در حال 
فتح قله هایی از جنس آلومینیوم هس��تند. امروزه کشورهایی 
که توانسته اند در قامت بزرگان این صنعت درآیند، نبض بازار 
جهان��ی را در اختیار گرفته اند تا در افت وخیزهای قیمتی جان 

سالم به در برند.
غول هایی از جنس آلومینیوم

در حال حاضر س��االنه ح��دود 49 میلیون تن آلومینیوم در 
جهان تولید و پیش بینی می ش��ود که بی��ش از 600 میلیون 
ت��ن آلومینیوم قابل بازیافت در س��طح جهان وجود دارد. پنج 
کش��ور اول تولیدکننده آلومینیوم عبارت اند از؛ چین، روسیه، 
کانادا، آمریکا و اس��ترالیا. چین به تنهایی حدود 20.5 میلیون 
تن آلومینیوم در سال تولید می کند و در عین  حال بزرگ ترین 
مصرف کننده آلومینیوم نیز به شمار می آید. چهار کشور دیگر، 
مجموع��ا در حدود 10.5 میلیون تن در س��ال تولید می کنند. 
ح��دود 10 درصد از کل تولید آلومینیوم جهان در بزرگ ترین 

قطب انرژی جهان، خاورمیانه انجام می شود.
چی��ن در حال حاضر 40 درصد مصرف جهانی آلومینیوم را 
به خود اختصاص داده اس��ت و با ورود تدریجی هند به بازار 
مص��رف، قیمت آلومینیوم و آلومینا از س��طح رقابتی باالتری 
برخوردار خواهند ش��د؛ اما از س��وی دیگر، طرح موس��وم به 
نردب��ان قیم��ت انرژی که در چین مطرح  ش��ده  و از س��وی 
انس��تیتوی صنای��ع فلزات غیر آهن��ی این کش��ور نیز مورد 
تائید قرار گرفته اس��ت، در مراحل اولیه خود قرار دارد. هدف 
اصلی دولت چین از اجرای این طرح، کاهش مازاد موجودی 
آلومینی��وم در بازار و محدود س��اختن آن اس��ت. ب��ه اعتقاد 
متخصصان این صنعت، زمانی که طرح مزبور اجرایی ش��ود، 
تاثی��رات کلی و بزرگی بر صنعت آلومینیوم خواهد گذاش��ت. 
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اجرای ای��ن طرح، قیمت های نردبانی انرژی، ش��رکت های 
کم توجه به محیط زیس��ت و مصرف کنندگان باالی انرژی را 
از بازار خارج خواهد س��اخت. انرژی بیشترین هزینه را برای 
فع��االن صنعت آلومینی��وم الکترولیتیکی و 45 درصد از کل 
هزین��ه تولید این محصول را در بر دارد؛ لذا به منظور کاهش 
هزینه های تولید، بزرگ ترین چالش، مسائل مربوط به انرژی 
اس��ت. محمد تجلی، رئیس هیات مدیره گروه صنعتی آذین 
تولیدکنن��ده محصوالت آلومینیومی با ن��ام تجاری آپکو در 
گفتگو با نش��ریه پنجره ایرانیان، ضمن اشاره به مزیت های 
ویژه ای که در صنعت آلومینیوم کش��ور به سبب وجود منابع 
انرژی و قیمت نسبتا ارزان آن وجود دارد، در این باره گفت: 
وفور منابع گازی و قیمت نس��بتا مناس��ب انرژی در کشور و 
تاثیر زیادی که این بخش بر توس��عه صنعت آلومینیوم دارد 
فرصت بسیار مناسبی اس��ت که می توان با مدیریت درست 
منابع و اس��تفاده بهینه از این فرصت در رقابت با کشورهای 

همسایه و سایر رقبا به نحو مناسبی بهره برد.
تجلی با تاکید بر توجه هر چه بیش��تر به موضوع مدیریت 
مناب��ع در صنعت آلومینیوم، ادامه داد: متاس��فانه ما از دانش 

فن��ی نیروی کار و منابع انس��انی  و همچنی��ن فرصت هایی 
ک��ه به واس��طه ش��رایط راهبردی کش��ور در اختی��ار داریم 
به خوبی اس��تفاده نمی کنی��م. به عنوان مثال، کش��وری مثل 
ترکیه که همس��ایه ماس��ت ولی مناب��ع و فرصت های ما را 
ن��دارد و محصوالت چندان باکیفیت��ی نیز تولید نمی کند، در 
بازاره��ای منطقه و حتی داخل ای��ران محصوالتش را بهتر 
از ما عرضه می کند. متاس��فانه تولیدات م��ا بازاریابی خوبی 
ندارند و نمی توانیم آن گونه که باید از فرصت های رقابت در 

بازارهای جهانی و منطقه ای استفاده کنیم.
آلومینیوم در منطقه خاورمیانه

در ح��ال حاض��ر در ح��دود 10 درص��د از ظرفی��ت تولید 
آلومینیوم در منطقه خاورمیانه محقق شده است. ایران یکی 
از کشورهای باس��ابقه در صنعت آلومینیوم منطقه محسوب 
می ش��ود. عربستان س��عودی طرح توس��عه ظرفیت خود تا 
10 میلی��ون تن در س��ال را در دس��ت مطالع��ه و اجرا دارد. 
امارات متحده عربی که رتبه شش��م جهانی را داشته، طرح 
توس��عه جهت افزایش ظرفیت به 4 و س��پس به 10 میلیون 
تن را در دس��ت اجرا دارد. قطر نیز به س��رعت درحال توسعه 

ظرفیت تولید خود اس��ت و هم اکنون بیش از 600 هزار تن 
آلومینیوم تولید می کن��د. بحرین و عمان نیز از دیگر رقبای 
ایران هستند. کشورهای ش��مالی ایران از قبیل آذربایجان، 
قزاقس��تان، اکراین، روس��یه و تاجیکس��تان نیز در باش��گاه 
تولیدکنن��دگان آلومینیوم جهان حضور دارن��د. ترکیه نیز با 
ظرفیت 60 هزار تنی در تولید آلومینیوم فعال است که البته 
بیش��تر از طریق بازیافت عمل می کند. پیش بینی می شود تا 
ده سال آینده، به دلیل وجود مزایای گاز، در حدود 40 درصد 
از تولید آلومینیوم جهان در کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس 

صورت پذیرد.
تولید شمش آلومینیوم در منطقه خاورمیانه

به گزارش مرکز زمین شناسی آمریکا در سال 2015 میزان 
آلومینیومی که در جهان تولید ش��د، 49 میلیون و 300 هزار 
تن بوده، این در حالی است که میزان تولید این محصول در 
خاورمیانه 11 میلیون و 112 هزار تن بوده اس��ت. بر اساس 
رتبه بندی یادش��ده میزان تولید ش��مش آلومینیوم در منطقه 
خاورمیان��ه، 9 کش��ور از عمده ترین تولیدکنندگان ش��مش 
آلومینیوم مورد بررس��ی قرارگرفته اند ک��ه در این رتبه بندی 

روسیه با تولید 3 میلیون و 601 هزار تن مقام نخست تولید 
شمش آلومینیوم منطقه خاورمیانه و 7.3 درصد از سهم دنیا 
را به خود اختصاص داده است. امارات نیز با تولید 2 میلیون 
و 341 هزار تن ش��مش آلومینیوم مق��ام دوم این رتبه بندی 
را از آن خودکرده و 4.7 درصد از س��هم دنیا را کس��ب کرده 
است و هند در جایگاه سوم این رتبه بندی با تولید 2 میلیون 
و 100 هزار تن، 4.3 درصد از سهم دنیا را به خود اختصاص 
داده اس��ت. در ای��ن میان س��هم بحرین در تولید ش��مش 
آلومینیوم 930 هزار تن و س��هم آن از دنیا حدود 1.9 درصد 
اس��ت و عربستان هم با تولید 740 هزار تن، نزدیک به 1.5 
درصد از سهم دنیا را کس��ب کرده است. قطر در رتبه بندی 
تولید ش��مش آلومینیوم مقام ششم را کسب کرده و با تولید 
610 هزار تن، س��هم 1.2 درصدی دنیا را به خود اختصاص 
داده اس��ت و عمان هم با تولید 375 هزار تن 0.8 درصد از 
س��هم دنی��ا را دارد و ایران با تولید 350 ه��زار تن تنها 0.7 
درصد از س��هم دنیا را به خود اختصاص داده است و ترکیه 
در مقام آخر این رتبه بندی تنها با 65 هزار تن تولید ش��مش 

آلومینیوم 0.1 درصد از سهم دنیا را دارد.

آلومینیوم در ایران
تولی��د آلومینیوم در ایران از س��ال 1351 با ایجاد کارخانه 
آلومینیوم اراک آغاز ش��د. سپس کارخانه آلومینیوم المهدی 
ب��ا ظرفیت 110 ه��زار تن و هرمزال ب��ا ظرفیت 147 هزار 
تن در س��ال به مدار تولید آلومینیوم ایران پیوستند. در حال 
حاضر ظرفیت تولید کشور با احتساب خطوط 1 و 2 کارخانه 
ایرالکو، 487 هزار تن در س��ال است و تولید کشور در سال 
1391 بی��ش از 337 ه��زار ت��ن و در س��ال 1392 به 352 
هزار تن در سال رسید. ایران در رتبه بندی سال 2011 مقام 
22 جهانی را به خود اختصاص داده بود. این رتبه در س��ال 
2012 به 20 و در آخرین رتبه بندی با پش��ت س��ر گذاشتن 
فرانس��ه به رتبه 19 جهان��ی ارتقاء یافته اس��ت. طرح های 
آلومینیومی دیگر ایران که در حال احداث هستند، عبارت اند 
از: ط��رح آلومینیوم جاجرم با ظرفیت 36 هزار تن در س��ال، 
آلومینیوم جنوب به ظرفیت 276 هزار تن در سال، آلومینیوم 
مسجدس��لیمان با ظرفیت 175 هزار تن در سال. درمجموع 
ظرفیت تولی��د آلومینیوم ایران تا س��ال 1396 برابر با 975 
هزار تن در س��ال خواهد بود. طبق س��ند چش��م انداز، ایران 

بای��د تا س��ال 1404 حداقل 1.5 میلیون ت��ن ظرفیت تولید 
آلومینیوم ایجاد کند.

محمد تجلی در این زمینه نیز اظهار داش��ت: رس��یدن به 
رقمی که در س��ند چشم انداز 1404 عنوان شده است چندان 
س��خت و دور از دسترس نیس��ت و حتی می توان به عددی 
باالتر هم دس��ت یافت، منتهی رس��یدن به تولید باکیفیت و 
محصولی ک��ه بتواند در بازارهای داخلی و خارجی در مقابل 
رقب��ا دوام بیاورد و س��هم مناس��بی از ف��روش در بازارهای 

جهانی را به دستاورد مهم تر است.
رئی��س هیات مدیره اپکو با اش��اره به ل��زوم تقویت تولید 
باکیفیت، اظهار کرد: با توجه به میزان منابع و ش��رایطی که 
در کش��ور وجود دارد، باید تولید محصوالت سالم و باکیفیت 
در اولوی��ت باش��د و صرفا باال بردن حج��م تولید نمی تواند 
مالک چندان مناس��بی در ارزیابی توس��عه صنعت آلومینیوم 
باش��د. رقاب��ت در بازاره��ای جهانی ب��ر روی محصوالت 
باکیفیت اس��ت و نهایتا میزان کیفیت محصول است که در 

رقابت های تجاری عمده، تعیین کننده است.
ادامه دارد....
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پنج��ره ایرانی��ان: وی��ن، پایتخت اتریش برای هفتمین س��ال پیاپی در صدر فهرس��ت 
شهرهای جهان بر اساس کیفیت زندگی قرار گفت.

موسسه منابع انسانی مرسر، هر سال بر مبنای مقایسه و امتیازبندی شهرهای جهان در 

زمینه شرایط اجتماعی و اقتصادی، بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی، حمل ونقل، مسکن، 
محیط زیس��ت و چندین ش��اخص دیگر، کیفیت زندگی در 230 ش��هر جهان را رده بندی 
می کند. امسال نیز مانند شش سال گذشته، این موسسه وین را به عنوان شهری ایمن و 

چرا "وین" برای هفتمین سال پیاپی شهر برتر جهان شد؟!
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با باالترین کیفیت زندگی، در صدر رده بندی خود نشاند.
اما رمز برتری وین در چیس��ت؟ به اعتقاد مدیران و مش��اوران سیاس��ی و اقتصادی، در 
وین ش��اهد ترکیب خوبی از برنامه ریزی بلندمدت، تاکید بر مشارکت شهروندان و تمرکز 
بی شائبه بر برابری اجتماعی هستیم. معروف است که »وین سنت های خود را حفظ کرده 
است، اما همزمان آماده پذیرش پیشرفت و نوآوری است«، »وین هرگز به دنبال پیشرفت 

یک شبه و خلق الساعه نیست.«
البته هر شهری مسائل و چالش های خود را دارد و وین هم در این مورد استثنا نیست. 
برای نمونه وین با 1.8 میلیون نفر جمعیت، س��االنه 30 هزار ش��هروند جدید می پذیرد که 
این میزان از رش��د فش��ارهایی را به شهر تحمیل می کند. مانند بسیاری دیگر از شهرهای 
اروپای��ی، وین نیز در تالش اس��ت ه��زاران مهاج��ر و پناهنده را که اخیرا به این ش��هر 
رس��یده اند، با یکدیگر پیوند دهد و بین آنها وحدت ایجاد کند. در وین نیز مانند بس��یاری 
دیگ��ر از کالنش��هرهای جهان، اف��راد زیادی هس��تند که بیش از آنکه مقامات ش��هری 
بخواهند، با اس��تفاده از اتومبیل شخصی شان، حمل ونقل آلوده تر را انتخاب می کنند. بااین 
حال وین همواره تالش می کند تا این چالش ها را پش��ت س��ر بگذارد و به مقام برتری در 

مورد کیفیت زندگی برسد.
س��اکنان وین در پاس��خ به اینکه چرا کیفیت زندگی در این شهر را بسیار باال می دانند، 

پاسخ های مشخصی دارند که می تواند برای دیگر شهرهای جهان آموزنده باشد.
مسکن و حمل و نقل ارزان

یکی از دالیل سقوط شهرهایی مانند لندن و نیویورک در رده بندی کیفیت زندگی شهرها 
این است که هزینه  زندگی در این شهرها بسیار باالست. برعکس ساختار سیاست گذاری 
مس��کن در وین بر این باور اس��توار اس��ت که تامین مس��کن یکی از ابتدایی ترین حقوق 
بش��ر است و سیاس��ت گذاری های محلی نیز باید انعکاس این باور باشد. شهرداری دولت 
سوس��یال دموکرات وی��ن بنا به یک س��نت قدیمی س��رمایه گذاری زیادی برای مس��کن 
اجتماعی با کیفیت کرده اس��ت. ش��هرداری مالک بیش از یک چهارم کل خانه های شهر 
اس��ت و نیمی از جمعیت شهر در آپارتمان هایی زندگی می کنند که از کمک هزینه مسکن 
برخوردارند. بعالوه برای مالکان خصوصی مسکن نیز قوانین سفت و سختی برای افزایش 

اجاره بها وضع شده است.
س��اکنان وین معموال حدود یک چه��ارم درآمد خود را صرف مس��کن می کنند، این در 
حالی ا ست که لندن نشین ها 72 درصد از درآمدشان را به مسکن اختصاص می دهند. یکی 
از ش��هروندان وین می گوید: »من در آپارتمان��ی 100 متری و در منطقه ای خوب زندگی 

می کنم که تنها 20 دقیقه با مرکز ش��هر فاصله دارد و در ماه تنها 800 یورو )625 پوند( 
اج��اره پرداخت می کنم«. هزینه اجاره چنین آپارتمانی در لندن 2000 پوند و در نیویورک 

حتی بیشتر است.
هر چقدر وین بزرگ تر و پرجمعیت تر می ش��ود، مدیریت ش��هری هم خانه های بیشتری 
می سازد. آمارها تنها در سال 2015 حاکی از این است که 7200 واحد مسکونی جدید در 
اختیار شهروندان قرار گرفته و 20 هزار خانه دیگر برخوردار از کمک هزینه مسکن ساخته 
ش��ده اس��ت. هر س��ال وین 450 میلیون یورو از بودجه ملی و حدود 150 میلیون یورو از 
بودجه شهری را به ساخت خانه های جدید و مرمت خانه های قدیمی اختصاص می دهد.

در پایتخت اتریش س��رمایه داران خصوصی بخش مس��کن نیز در سیاس��ت »مس��کن 
ارزان« مش��ارکت دارند. به گفته یکی از کارشناس��ان حوزه مس��کن در وین »آن دس��ته 
از س��رمایه داران خصوصی که با مدیریت شهری برای ساخت مسکن همکاری می کنند، 
باید نیمی از خانه های س��اخته شده را به ساکنان کم درآمد اختصاص دهند تا بتوانند جواز 
فروش و یا اجاره بقیه خانه هایشان به متقاضیان پردرآمدتر را پیدا کنند. این باعث می شود 
شهر ترکیب اجتماعی خوب و سالمی پیدا کند که برای هر شهر روبه رشدی الزم است.«
در وین نه تنها س��کونت بلکه رفت وآمد ارزان و برای تمام طبقات اجتماعی و اقتصادی 
قابل دسترس است. شهروندان می توانند بلیط ساالنه ای برای سیستم حمل ونقل عمومی 
ش��هر خریداری کنند که 365 یورو قیمت دارد و رفت و آمد آنها را در طول یک س��ال، با 
روزی تنها 1 یورو ممکن می کند. این سیستم حمل ونقل غیر از ارزان بودن، پاک و ایمن 
اس��ت و عمال تمام شهر را دسترس پذیر می کند. مدیریت ش��هری سرمایه گذاری زیادی 
برای گسترش سیستم حمل و نقل ریلی انجام داده است و در نظر دارد تا سال 2025 شهر 
به جایی برس��د که 80 درصد از کل سفرهای درون شهری از طریق روش های حمل ونقل 

پاک و دوستدار محیط زیست انجام شود.
فضای سبز غنی و گسترده

در وین طبیعت و محیط مصنوع همزیستی خوب و متعادلی دارند. با 90 بوستان و باغ، 
فضای س��بز وین حدود نیمی از زمین های ش��هری را در بر می گیرد. هر یک از س��اکنان 
وین در حدود 120 متر مربع فضای س��بز س��رانه دارد که این نرخ در کل جهان یکی از 

باالترین هاست.
 )Wienerwald( یکی از مهم ترین و برجسته ترین فضاهای سبز این شهر، جنگل  وین
اس��ت که بزرگ ترین جنگل برگ ریز پیوس��ته و یکپارچه در اروپای مرکزی اس��ت و هفت 
منطقه شهری و تقریبا 10 هزار زمین را در بر می گیرد. این جنگل که به عنوان ریه سبز 
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وین ش��ناخته می شود، از سوی یونس��کو به عنوان »ذخیره گاه زیست کره« برگزیده شده 
است. حتی دورترین نقاط این جنگل نیز از طریق سیستم حمل و نقل عمومی برای همه 

شهروندان قابل دسترس است.
به گفته یکی از مس��ئوالن ش��هری وین، که مدیریت 25 درصد از زمین های شهری را 
به عهده دارد، »ش��هروندان وین مشارکتی فعال در طراحی فضاهای سبز شهری دارند و 
در پروژه های سبز جدید نیز نیازها و مطالبات آنها به طور کامل در نظر گرفته می شود«.

نمونه ای از فرایند دو جانبه مدیریت ش��هری را می توان در پروژه »لوبا« دید که بخشی 
از یک پارک ملی واقع در حاشیه شهر است. مرکز جنگل داری شهری در موعدهای مقرر 
و منظم ش��هروندان را دعوت می کند تا در فعالیت های معطوف به حفاظت از فضای سبز 
و نگه��داری آن با مدیریت ش��هری هم��کاری کنند. همچنین این بخ��ش به طور منظم 
کارگروه های��ی را برگزار می کند ک��ه در مورد گیاهان و جانوران منطقه، آموزش های الزم 

را به شهروندان می دهد.
برنامه ریزی برای آینده ای برخوردار از توسعه پایدار و همه شمول

حتی باوجود گس��ترش روزافزون وین هم مدیریت ش��هری متعهد است تا سال 2050، 
به میزان 80 درصد از نش��ر گازهای گلخانه ای سرانه بکاهد. برای اینکه ببینیم وین برای 
ای��ن هدف چطور برنامه ریزی کرده اس��ت، کافی  اس��ت به یک پروژه جدید ش��هری آن 

رجوع کنیم.
در ش��مال شرق شهر یک فرودگاه قدیمی به محله ای مدرن و چند منظوره تبدیل شده 
است. این پروژه یکی از بزرگ ترین پروژه های توسعه شهری در کل اروپا به شمار می رود. 
طبق برآوردها و برنامه ریزی ها، تا س��ال 2030 محله »سی اش��تات اسپرن« که در اطراف 
یک دریاچه مصنوعی س��اخته ش��ده است، 20 هزار شهروند را در خود اسکان خواهد و به 
همین میزان اش��تغال ایجاد خواهد کرد. فاصله این محله تا مرکز ش��هر وین، 25 دقیقه با 

مترو و تا براتیسالوا )پایتخت اسلواکی( 28 دقیقه با قطار است.
این محله نقش یک جعبه، ش��نی را برای تکنولوژی ه��ای نوآورانه بهره وری انرژی در 
ش��هر ایفا می کند. شرکای بزرگی چون شرکت زیمنس و شرکت انرژی وین، بزرگ ترین 
ش��رکت تامین کننده ان��رژی در اتریش بر احداث س��اختمان هایی تمرک��ز کرده اند که از 
امکاناتی برخوردار است که ضمن کنترل مصرف انرژی، مجددا انرژی تولید می کند و آن 
را به شبکه اصلی بازمی گرداند. به زودی ساکنان 213 آپارتمان در یکی از بلوک های این 
محل نخس��تین کسانی خواهند بود که از این امکانات اس��تفاده می کنند و در این تجربه 
شریک می شوند. کنتورها و سیستم های تمام اتوماتیک و هوشمند این اپارتمان ها به این 
افراد تصویری بی س��ابقه از میزان مصرف انرژی شان ارائه می دهد و ابزاری در اختیار آنها 
می گذارد که از طریق گوشی های هوشمندشان، مصرف انرژی خانه شان را کنترل کنند.

این اس��تراتژی  و دیگر اس��تراتژی های مشابه به مبنای س��ندی طرح ریزی شده که به 
عنوان س��اختار شهر هوش��مند معروف اس��ت. این س��ند محصول مجموعه کارگروه ها، 
گفت وگوها و کنفرانس های یک س��اله ای اس��ت که از طریق آنها شهروندان ایده هایشان 
را مطرح کرده اند، به ویژه در مورد اینکه چطور می توان ش��هری هوشمند داشت و در عین 
حال وجوه مختلف زندگی خصوصی  ش��هروندان را هم حفظ کرد. در نس��خه نهایی سند 
مذکور بر این امر مهم تاکید ش��ده اس��ت که کاهش مصرف انرژی باید همزمان با ارائه 
باالترین کیفیت زندگی برای همه شهروندان همراه باشد. در اولین صفحه این سند آمده 
اس��ت: »شهر هوشمند شهری اس��ت که تمام ساکنان آن به یک میزان سهم و مشارکت 

در شهر داشته باشند«.
به اعتقاد یکی از مس��ئوالن این طرح، س��اختار شهر هوش��مند وین حقیقتا آخرین نماد 
تعهد عمیق این شهر به همه شمولی اجتماعی است. »این طرح بر تعهد نسبت به کاهش 
فاصله تقسیمات و طبقه بندی های اجتماعی و اقتصادی شهر استوار است. سیاست گذاران 
و مدیران ش��هری اکثر ش��هرهای بزرگ جهان بر دو رکن تاکی��د دارند: منابع و نوآوری. 
ام��ا اگر به قواع��د و مقررات طرح ما رج��وع کنید خواهید دید که سیاس��ت گذاری برای 
وین ش��امل سه رکن اس��ت که غیر از آن دو، سومی عبارتست از همه شمولی اجتماعی و 

مشارکت عمومی«.

قائم مقام ش��هردار و از مدیران شورای ش��هر در زمینه امور مالی، اقتصادی و بین الملل 
هم ش��مول اجتماعی را یکی از کلید های موفقیت وین می داند. »چندین دهه اس��ت که 
برابری اجتماعی یکی از اولویت های سیاس��ت گذاری های ش��هر وین اس��ت. افراد در این 
شهر احس��اس امنیت و اطمینان می کنند، چرا که همه ان ها به فرصت هایی که حق شان 

است دسترسی دارند«.
)ترجمه: مرجان نمازی(
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پنجره ایرانیان: تصمیم شهرداری سئول �� شهر معروف به 
بزرگراه های مدرن در دنیا �� برای تغییر کاربری »خیابان های 
دو طبق��ه« و تبدیل فضاه��ای تردد خودرو ب��ه محیط های 
شهروندمحور، نگاه انتقادی کارشناسان شهرسازی در تهران 
به »بزرگراه طبقاتی صدر« را عمیق تر کرد و احتمال استفاده 
از نس��ل منقرض معاب��ر ترافیکی در دیگر نق��اط پایتخت از 

جمله بزرگراه همت را به شدت کاهش داد.
 بررس��ی های »دنیای اقتصاد« در این باره نشان می دهد: 
40 س��ال پیش شهرداران 8 ش��هر بزرگ از 4 کشور جهان، 
برای مهار تبعات انس��انی و شهری استفاده از »بزرگراه های 
دو طبقه« و همچنین کنترل »هزینه های سنگین اقتصادی 
و اجتماع��ی« این م��دل خیابان س��ازی، »تخریب پل های 
طبقاتی« را در دس��تور کار قرار دادند به طوری که هم اکنون 
در آمریکا به عنوان »کشور مبدع« خیابان های دو طبقه، 20 

سال از »ممنوعیت« احداث این نوع معابر می گذرد.
اتوبان  طبقاتی، »نسل منقرض ش��ده« معابر درون شهری 
اس��ت که 73 س��ال پیش در ادبیات شهرس��ازی وارد ش��د، 
اما اش��کاالت و نارسایی های شهری ناش��ی از آن، در مدت 
کوتاهی، تجدیدنظر اساس��ی دولت های محلی در کشورهای 
مختلف نس��بت به جمع آوری این اتوبان ها را در پی داش��ت. 
تحقیقات اساتید شهرساز در آمریکا، کانادا، کره و برزیل درباره 
سه پیامد منفی بزرگراه  طبقاتی و پنج تحول مثبتی که پس از 
تخری��ب و تغییرکاربری این معابر نصیب ش��هرهای جهان 

شده، حاکی است در س��ال های بهره برداری از این اتوبان ها 
در کشورهای مختلف، افزایش مسیرهای تردد خودرو بدون 
آنکه به کاهش بار ترافیک در مسیرهای قبلی منجر شود، در 
عمل باعث »تشدید تقاضای سفر با خودروی شخصی« شد. 
ضمن آنکه »هزینه تصاعدی نگهداری« از پل های طبقاتی 
و همچنی��ن »خطر ری��زش پل« در اثر زلزله در ش��هرهای 
لرزه خیز، به عنوان اشکاالت اساسی این نوع معابر بوده است. 
ایجاد طبقه دوم برای تردد خودرو، چهره اجتماعی شهرهای 
جهان را بعد از مدتی تحت تاثیر ترافیک بیشتر، به اتاق های 
ایزول��ه »کار«، »زندگی« و »رانندگ��ی« تغییر داد و طراوت 
ش��هری را از ش��هرها گرفت. هم اکنون بازتاب تخریب این 
اتوبان ها در دنیا نش��ان می دهد می��زان »مطلوبیت فضاهای 
شهری« و »آس��ایش ش��هروندان« تحت تاثیر تغییرکاربری 
اتوبان های طبقاتی به »فضاهای سبز مخصوص پیاده روی« 
افزایش پیدا کرده اس��ت. ضمن آنکه ب��ه موازات حذف این 
پل ها، ش��بکه حمل و نقل عموم��ی و خیابان های زیرزمینی 
در ش��هرها تقویت ش��ده اس��ت. در حال حاضر ش��هرداری 
س��ئول با تبعیت از تجربه موفق شهرهای جهان در تخریب 
اتوبان های طبقات��ی، برنامه تغییر این معابر به »باغ پیاده« را 
با هدف افزایش فضاهای بازش��هری برای پیاده روی ساکنان 
پایتخ��ت کره به اجرا درآورده اس��ت. در تهران، س��ال 90،  
س��اخت اتوب��ان دو طبقه ص��در به عن��وان گران ترین پروژه 
عمرانی درون ش��هری در ایران آغاز ش��د طوری که تاکنون 

�� بدون آنکه پرونده مالی آن با پیمانکار مربوطه بس��ته شود 
�� 1300 میلیارد تومان خرج پل طبقاتی صدر ش��ده اس��ت. 
مهم ترین هدف از س��اخت ای��ن پل که همان تس��هیل بار 
ترافیک��ی در حد فاصل شمال ش��رق تا ش��مال غرب بود، در 
حال حاضر به واسطه ترافیک سنگین در پل صدر طی ساعت 
مختلف روز، نش��ان از ع��دم تحقق کام��ل آن دارد. در این 
میان، زمزمه هایی مبنی بر س��اخت دومی��ن بزرگراه طبقاتی 
در دو نقطه پایتخت از جمله بزرگراه همت ش��نیده می ش��ود 
ک��ه در صورت اجرا، باعث تکرار مجدد تجربه س��وخته نظام 

شهرسازی جهان در تهران خواهد شد.
ساخت پل های طبقاتی، تجربه ای ناموفق

با افزایش جمعیت شهرنش��ین در دنیا و گس��ترده ش��دن 
شهرها، استفاده از خودرو های شخصی نیز افزایش پیدا کرده 
 است. سال ها قبل مسووالن ارشد شهرهای دنیا مجبور شدند 
با س��اخت بزرگراه های بیش��تر، ظرفیت خیابان ها را افزایش 
دهن��د. پایتخت ایران و برخی از ش��هرهای بزرگ ایران نیز 
از این قاعده مس��تثنی نبوده اند. عری��ض کردن خیابان ها و 
س��اخت پل های طبقاتی از جمله اقداماتی هس��تند که اخیرا 
در ته��ران و برخی از ش��هرهای بزرگ ایران آغاز ش��ده اند. 
پروژ ه هایی که س��ال ها قبل در کشورهای غربی انجام شد و 
به دالیل متعددی مانند هزینه های باالی نگهداری، زلزله و 
گسترش ترافیک و آلودگی بیشتر شکست خورده اند. اگرچه 
هزینه زیادی برای س��اخت آنها صرف ش��ده بود، مسووالن 

نسل بزرگراه دو طبقه چگونه منقرض شد؟!
گزارشی از چهار دهه تجربه تخریب و تغییرکاربری خیابان های طبقاتی در دنیا
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مجبور ش��دند آنها را تخریب کنند. مس��ووالن این ش��هرها 
پ��س از تخریب پل های طبقاتی، توج��ه خود را معطوف به 
حم��ل و نقل عمومی و گس��ترش فضای س��بز و پیاده روها 
کرده اند. در نهایت در بسیاری از این شهرها، ساخت پل های 
طبقاتی برای همیشه متوقف شده یا به زیرزمین انتقال یافته 
اس��ت و محیط های باز ش��هری مخصوصا در مرکز شهر به 
فضاهای مطلوبی برای زندگی تبدیل شده اند. حتی این تغییر 
در بعضی شهرها باعث افزایش قیمت مسکن در این مناطق 
ش��ده است. در س��ال های اخیر مسووالن ش��هرهایی مانند 
نیوی��ورک و فیالدلفیا تمامی فضاهای بی اس��تفاده ش��هری 
را نی��ز به فضای س��بز و پیاده رو تبدی��ل کرده اند. به تازگی 
در س��ئول نیز پروژ ه ای آغاز ش��ده است که به جای تخریب 
پل ه��ای طبقات��ی و هزینه دوباره برای تخری��ب، آنها را به 

باغ های مرتفع تبدیل می کنند.
تجربه های جهانی ساخت پل های طبقاتی

س��اختارهای جدید فکری شهرسازی در آمریکا با تخریب 
پل طبقاتی »هاربوردرایو« در س��ال 1974 ش��روع شد. این 
پل طبقاتی در س��ال 1943 در شهر پورتلند آمریکا، در کناره 
رودخانه ساخته شد. برای ساخت این پل 79 خانه مسکونی 
و چن��د بن��ای تاریخ��ی تخریب ش��دند، اما به م��رور زمان 
مس��ووالن متوجه ش��دند این پل باعث از بین رفتن محیط 
اطراف رودخانه می شود. با توجه به ساختارهای جدید فکری 
در شهرس��ازی آمریکا که موافق توقف س��اخت اتوبان ها و 
پل ها در شهرها بود، مس��ووالن تصمیم به تخریب این پل 
گرفتند و به جای آن پارک و فضای پیاده روی سرسبزی در 
کنار رودخانه س��اخته شد. این خیابان در حال حاضر به یکی 
از محبوب ترین خیابان های ش��هر تبدیل شده است. در سال 
1960 پل طبقاتی »پارک ایس��ت« در شهر میلواکی آمریکا 
س��اخته شد که گرچه باعث تردد بیشتر و دسترسی راحت تر 
خودروها ش��ده بود، اما دسترسی پیاده از مرکز شهر به کناره 
رودخان��ه را قطع کرده بود. در س��ال 2002 مس��ووالن این 
ش��هر پل را تخریب کردند. بع��د از تخریب این پل، خیابانی 
با پوش��ش گیاهی مناس��ب در کناره رودخانه ساخته شد که 

باعث مطلوبیت محیط و جذاب تر ش��دن آن منطقه ش��د در 
نتیجه جذابیت س��کونتی در این نواحی نیز افزایش پیدا کرد. 
در سال 1968 در ایالت کالیفرنیا، پل طبقاتی »ایمبار کادرو« 
ساخته شد. هزینه های نگهداری پل و تعمیر آسفالت آن 12 
سال بعد باعث جدل هایی طوالنی شد. عده ای از مسووالن 
اعتقاد داشتند، هزینه ای که صرف نگهداری این پل می شود 
به نوعی اس��راف بودجه اس��ت و فرص��ت زندگی کردن در 
فضای شهری را از مردم می گیرد. از طرفی بعضی مسووالن 
و کاسبانی که وجود این پل، دسترسی به محل کسبشان را 
آس��ان تر کرده بود با تخریبش مخالف بودند و اعتقاد داشتند 
ک��ه تخریب پل به اقتصاد شهرش��ان لطمه خواهد زد. بارها 
طرح تخریب پل ارائه و رد ش��د. در سال 1989 بعد از زلزله 
که آمریکایی ها آن را حرکتی از جانب خدا نامیدند، پل آسیب 
جدی دید و طرح پاکسازی پل های طبقاتی تصویب شد. در 
س��ال 1991 این پل تخریب شد و فضای شهری زنده تری 
در آن محدوده به وجود آمد. چند س��ال بعد مجتمع تجاری 
بزرگی در آن محدوده س��اخته شد که بر خالف پیش بینی ها 
نه تنها به کس��ب و کار آس��یبی وارد نکرد بلکه انسان های 

بیشتری را وارد محیط های شهری کرد.
 زلزله های آمریکا باعث تخریب پل های طبقاتی بیشتری 
در ش��هرهای دیگر آمریکا نیز ش��د. در شهر سانفرانسیسکو 
نیز بعد از تخریب پل طبقاتی »س��نترال فری وی« به دلیل 
زلزل��ه ای که در س��ال 1989 اتفاق افتاد، س��اخت پل های 
طبقاتی ممنوع ش��د. در شهر س��یاتل آمریکا در سال 1949 
پل طبقاتی »آالسکان وی« ساخته شد. این پل نیز در سال 
2000 ب��ا زلزله ای ش��روع به ریزش کرد و در س��ال 2011 
به طور کامل تخریب شد. مسووالن تصمیم گرفتند به جای 
پل، راه زیرزمینی بسازند تا در مقابل زلزله مقاوم تر عمل کند 

و محیط شهر برای انسان ها مطبوع تر شود.
در س��ال 1950 در کالن ش��هر ریو دوژانیرو، محل کنونی 
برگزاری بازی های المپیک در برزیل، پل طبقاتی »پریمترال« 
س��اخته شد. هدف از ساخت این پل با بودجه دولتی افزایش 
ظرفی��ت خیابان ها بود. اما در نوامبر س��ال 2013 این پل که 

هزینه زیادی برای س��اختش صرف شده بود، تخریب شد و 
تبدیل به پیاده رویی عریض و سرسبز با خط ریل قطار درون 
ش��هری در میان آن ش��د. این تصمیم مهم در راستای طرح 
توس��عه مرکز شهر گرفته ش��د. با توجه به اینکه هدف طرح، 
رش��د پایدار ش��هر بود و متخصصان تصمیم گرفتند استفاده 
از خودرو های ش��خصی را با گس��ترش پیاده روهای س��بز و 
حمل ونقل عمومی کاهش دهند. همچنین س��عی بر آن شده 
ک��ه بزرگراه ها را تا ج��ای ممکن به زیرگ��ذر تبدیل کنند و 
فضای اصلی ش��هر با حداقل ترافیک خودروهای ش��خصی 
محیط سالم و بانشاط تری را برای شهروندان به وجود آورد.

در س��ال 2001 نگاه مدرنی وارد شهرس��ازی کانادا ش��د 
که ش��هرها نباید تبدیل به اتاق ه��ای جداگانه  ای برای کار 
و زندگی ش��وند که با راه های آس��فالتی به یکدیگر متصلند. 
ای��ن دیدگاه تازه به یکی ک��ردن محیط کار و زندگی اعتقاد 
داش��ت. محیطی که بت��وان در آن راه رف��ت، زندگی کرد، 
ورزش کرد و به محل کار رس��ید. برهمین  اس��اس دس��تور 
تخری��ب پل طبقاتی »فدریک گاردنر« که در س��ال 1966 
س��اخته ش��ده بود، داده ش��د. در آن زمان در کانادا به این 
اعتقاد رسیده بودند که پل ها هیوالهایی هستند که انسان ها 
را در خودروه��ای شخصی ش��ان در بی��ن برج های مختلف 
جابه ج��ا می کنند. در س��ئول با اینک��ه بزرگراه ها نماد  مدرن 
ش��دن هس��تند و از بین رفتن  آنها در واقع از بین رفتن یک 
نماد مهم در ش��هر اس��ت. اما شهردار س��ئول برای ساختن 
فضای س��الم تر شهری در سال 2003 دس��تور تخریب پل 
طبقات��ی »چئونگی چئون« را داد تا به جای آن یک رودخانه 
مصنوعی با پیاده روهای س��بز در اطرافش ساخته شود. این 
پروژه در س��ال 2005 افتتاح ش��د و وجود آب تمیز و ایجاد 
محیط طبیعی باعث کاهش دما، افزایش اس��تفاده از وسایل 
نقلیه عمومی و تغییر فضای شهری در آن خیابان شلوغ شد. 
موفقیت ای��ن پروژه ضرورت وجود محی��ط طبیعی در زنده 

کردن محیط شهری را به مسووالن نشان داد.
باغ های مرتفع به جای پل های طبقاتی

از س��ال 2015 پروژ ه جدیدی در ش��هر س��ئول آغاز شده 
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اس��ت که براساس آن تمامی پل های طبقاتی روی اتوبان ها 
را تبدی��ل به باغ و مس��یر پی��اده می کنند. در س��ال 2006 
مس��ووالن شهر سئول متوجه ش��دند که ساخت اتوبان های 
بیش��تر پاس��خ مناس��بی برای از بین بردن ترافیک سنگین 
س��ئول نیست. همچنین هزینه نگهداری و تعمیرات اساسی 
آنها نه تنها متوقف نمی ش��ود بلکه ه��ر دوره بر میزان این 
هزینه ها افزوده می ش��ود. بعد از تحقیقات بس��یار و بحث بر 
سر گسترش یا تخریب پل ها، مسووالن شهر سئول تصمیم 
گرفتن��د به جای س��اخت اتوبان فضای مناس��ب پیاده روی 
و دوچرخه س��واری را گس��ترش دهن��د. ب��ر همین  اس��اس 
دول��ت محلی تصمیم گرفت باغ های مرتفع بس��ازد و طرح 
شرکت هلندی معماری و شهرس��ازی »ام. وی. آر. دی. وی« 
را انتخ��اب کرد. در این طرح تمام��ی پل های بزرگراهی به 
پیاده روهای سرس��بز تبدیل می ش��وند که نه تنها به کاهش 
آلودگی هوا کم��ک می کنند، بلکه باعث افزایش س��المت 
و تحرک ش��هروندان نیز می ش��وند. این پروژه قرار است تا 
پایان س��ال 2017 به بهره برداری برس��د و تامین مالی آن 
به عهده مس��ووالن دولتی ش��هر اس��ت و هزینه آن حدود 
33 میلیارد دالر برآورد ش��ده  اس��ت. قرار اس��ت حدود 254 
گون��ه مختل��ف گیاه در طول این پیاده رو ها کاش��ته ش��وند 
و اطالع��ات مربوط به هر گونه در کنارش گذاش��ته ش��ود. 
همچنین کافه، رس��توران و مغازه  های کوچکی در طول این 
راه س��اخته خواهند ش��د. این باغ های مرتفع در مرکز یکی 
از بزرگ ترین شهرهای آس��یا با 20میلیون نفر جمعیت قرار 
دارن��د در نتیجه جمعیت پیاده زیادی را به این باغ ها خواهند 
آورد. با اس��تفاده از این باغ ها، راه های پیاده و دسترسی های 
جدیدی در اطراف ایستگاه های مترو و ساختمان های مرکز 
ش��هر تعریف می ش��وند که راه ها را کوتاه ت��ر می کنند و 25 
دقیق��ه پی��اده روی را به نصف کاهش خواهن��د داد. در واقع 
یک شبکه بزرگ پیاده رو در سئول به وجود خواهد آمد. نگاه 
مس��ووالن به این پروژه بلند مدت اس��ت و در نظر دارند با 

گسترش شبکه های پیاده و دوچرخه در تمامی سطح شهر و 
تقویت حمل و نقل عمومی ضرورت وجود خودرو ش��خصی 

را تا سال 2030 از  بین  ببرند.
ایجاد سیستم اشتراکی استفاده از دوچرخه، افزودن خطوط 
مترو و گسترش خیابان هایی که عبور و مرور خودرو شخصی 
و تاکس��ی در آنها ممنوع اس��ت، از جمله اقداماتی است که 
در ش��هر سئول در حال تکمیل هستند تا شهروندان با بسته 
شدن بزرگراه ها دچار مشکالت عبور و مرور نشوند. از اواخر 
سال 2015 بعد از تکمیل شدن »برنامه اولیه توسعه شهری 
س��ئول 2030«، عبور و مرور خودرو در بس��یاری از پل های 
طبقاتی ممنوع ش��ده و عملیات ساخت باغ های مرتفع آغاز 
شده اس��ت. مساحت این پیاده رو ها دوبرابر یک زمین فوتبال 
اس��ت. ایده اولیه تبدیل پل های طبقاتی به فضای س��بز از 
پ��ارک »های الی��ن« در نیویورک آغاز ش��د. »های الین« 
یک پارک خطی به طول 1.6 کیلومتر است که روی بخش 
مرتفعی از خط آهن قدیمی ساخته شده  است. این خط آهن 
با فضای س��بز بازسازی شده است و به عنوان یک راه سبز و 
پیاده رو در ارتفاع، مورد اس��تفاده قرار می گیرد. بازسازی این 
خط آه��ن به عنوان یک پارک درون ش��هری موجب رونق 
بخش��یدن به بازار امالک در همسایگی این راه شده است. 
بخ��ش اول این پارک در س��ال 2009 و بخش دوم آن در 

سال 2011 افتتاح شد.
ساخت پل های طبقاتی اگرچه راه حل خوبی برای برطرف 
کردن ترافیک به نظر می رسد و ممکن است تا 10 سال دیگر 
نیز بتوانند به نیاز خودرو ها و حمل و نقل پاس��خ دهند. اما به 
مرور زمان این پل های طبقاتی دچار مشکالتی خواهند شد 
و باید هزینه زیادی صرف بازسازیش��ان شود. از طرفی این 
طرح ها باعث تشویق مردم برای خرید خودروهای بیشتری 
می شود که ترافیک و آلودگی هوا را در طوالنی مدت بیشتر 
می کند و ش��هر به جایی خواهد رسید که انسان ها به صورت 
پیاده دیگر قادر به رفت وآمد در ش��هر نخواهند بود و زندگی 

س��الم به اجبار از زندگی مردم حذف خواهد  شد. روی پنجره 
خانه ه��ا شیش��ه هایی چند ج��داره برای جلوگی��ری از عبور 
صدای بزرگراه ها نصب خواهد ش��د. ب��ه عبارت دیگر مردم 
در خانه هایش��ان حبس می ش��وند تا ماشین ها زندگی  کنند. 
اما آنچه امروزه در برنامه ریزی های شهری در دنیا به عنوان 
اولویت در نظر گرفته ش��ده  است، انسان ها هستند. در واقع 
ایجاد محیطی مطلوب و برای زندگی انس��ان ها، حرف اول 
برنامه ریزی و طراحی های ش��هری در دنی��ا را می زند. آنها 
در فاصله بین 30 تا 50 س��ال متوجه ش��دند که با بیش��تر 
کردن ظرفیت بزرگراه ها، تعداد خودرو ها روز به روز افزایش 
پی��دا می کند و باعث ایجاد ترافی��ک ، آلودگی هوا و آلودگی 
صوتی بیش��تری می ش��ود. ادامه این فرآیند باعث س��اختن 
ش��هرهایی می شود که بیش از انس��ان ها به خودروها تعلق 
دارن��د. همچنین وجود خط��رات احتمالی مانند ریزش پل یا 
بالهای طبیعی مانند زلزله نیز از دیگر خس��اراتی اس��ت که 

این شهرها با آنها روبه رو هستند. 
در این میان مس��ووالن کالن شهرهای دنیا شروع به ارائه 
راه حل هایی کردند تا از ادامه این ساخت وس��ازها جلوگیری 
کنند. درواقع تجربه هایی که با قیمت های گزافی به دس��ت 
آمده اند، نش��ان می دهند که س��اخت بزرگراه های بیش��تر و 
پل های طبقاتی راه حلی نیس��ت که یک ش��هر را از بحران 
ترافی��ک و آلودگی نجات دهند. در این ش��هرها با تخریب 
پل ه��ای طبقاتی یا جایگزین کردن ب��اغ روی آنها به جای 
خ��ودرو، نه تنه��ا دوب��اره روح زندگی برگشته  اس��ت، بلکه 
جذابی��ت س��کونت نیز در ای��ن مناطق افزای��ش پیدا کرده 
اس��ت و به مناط��ق محبوب مردم تبدیل ش��ده اند. مردم به 
محیط ه��ای ش��هری می آیند با یکدیگر تعام��ل می کنند، با 
دوچرخ��ه، پیاده یا قطارهای ش��هری رفت و آمد می کنند و 
دیگر در اتاقک های کوچک خودروهای شخصیش��ان حبس 
نمی شوند تا بدون هیچ تحرک و تعاملی با طبیعت به سرعت 

از اتاقکی به اتاقک دیگری پناه ببرند.
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پنجره ایرانیان: تش��کل های س��اختمانی در واکنش به تصمیم گیری نابرابر برای تسهیالت 
مس��کن، اعمال س��ود تک رقمی برای وام خرید، بدون توجه به هزینه باالی آن، دریافت وام 
س��اخت را زمینه اولیه به هم خوردن تعادل نس��بی بین حجم عرضه و تقاضای مس��کن در 
بلندمدت عنوان کردند و خواس��تار تس��ری اقدام هفته گذش��ته دولت و سیستم بانکی به کل 

تسهیالت مسکن شدند.
به گزارش دنیای اقتصاد، نرخ سود تسهیالت 160 میلیون تومانی خرید مسکن که همواره 
نس��بت مشخصی با سود تسهیالت ساخت داشته اس��ت، در بازه کوتاه کمتر از پنج ماه �� در 
فاصله 18 اس��فند س��ال گذشته تا 8 مرداد امسال �� س��ه بار و در کل، معادل 6 واحد درصد 
کاهش پیدا کرد و هم اکنون از 14 به 8 درصد رس��یده اس��ت. در مقابل اما وام س��اخت 90 تا 
130 میلیونی در حال حاضر با نرخ س��ود 18 درصد پرداخت می ش��ود که این نحوه تسهیالت 
دهی از بابت اول »ش��کاف 2/2 برابری نرخ س��ود وام های س��اخت و خرید مس��کن« و دوم 
»س��ود بانکی باالتر از س��ود ساخت« مورد انتقاد سازنده ها قرارگرفته است. تا پیش از کاهش 
دستوری نرخ سود بانکی طی دو سال گذشته، اگرچه در همه دوره های قبل، تسهیالت خرید 
مس��کن از محل صندوق پس انداز با نرخ س��ود پایین تر نسبت به وام ساخت، پرداخت می شد؛ 
اما معموال  این نسبت به گونه ای بود که فاصله متوسط 4/1 برابری بین سود تسهیالت ساخت 
و خرید، وجود داشت. از طرفی، در حال حاضر متوسط هزینه های ساخت و ساز، قیمت تمام شده 
مسکن و همچنین میانگین قیمت فروش واحد مسکونی در تهران نشان می دهد، سازنده های 
آپارتمان مصرفی �� مجتمع هایی که با متراژ کم و در مناطق متوسط رو به پایین شهر احداث 
می شود �� درصورتی که بالفاصله واحد تازه ساز را بتوانند به فروش برسانند، حدود 33 درصد 
در کل پروژه س��اختمانی دوس��اله خود، عایدی به دس��ت می آورند که این به معنای میانگین 
س��ود حدود 5/16 درصدی در هرسال س��رمایه گذاری ساختمانی است. انبوه سازان با اشاره به 
عدم تناسب نرخ سود ساالنه 18 درصدی وام ساخت با عایدی 5/16 درصدی سرمایه گذاری 
ساختمانی اعالم کرده اند: در حال حاضر اخذ تسهیالت ساخت مسکن دست کم برای بخشی 
از سازنده های فعال در بازار ساخت وسازهای مصرفی، فاقد توجیه اقتصادی است و برای حل 
این چالش الزم است سود وام ساخت نیز به تبعیت از سود وام خرید، با رعایت تناسب، کاهش 

پیدا کند. طی دو س��ه ماه اخیر، شرایط مناسب تس��هیالت خرید مسکن باعث ورود تقاضای 
مصرف��ی به ب��ازار و افزایش 30 درصدی حجم معامالت خرید ش��د. آمارهای ساخت و س��از 
اگرچه از توقف رکود بیش��تر حکایت دارد، اما هنوز رشد مثبت در تیراژ آپارتمان سازی حاصل 
نشده است. تشکل های س��اختمانی برای تحریک سازنده ها با اهرم تسهیالت، اعالم کردند: 
بازگشت موازنه بین سود تسهیالت خرید و ساخت مسکن و متناسب شدن سود وام با عایدی 
س��اخت،  می تواند به بازگش��ت سرمایه گذاران به بازار و هماهنگ شدن شیب عرضه، با شتاب 
رش��د معامالت مس��کن ش��ود. در غیر این صورت، حرکت ناهماهنگ بازارهای معامالت و 
ساخت و ساز، در بلندمدت، کمبود عرضه را در پی خواهد داشت. بر اساس گزارش های رسیده، 
پس از اعالم خبر کاهش نرخ س��ود وام خرید مس��کن، ثبت نام در صندوق »یکم« حدود 30 

درصد افزایش پیداکرده است که استقبال متقاضیان این وام را نشان می دهد.
دو نامه با مضمون مشترک

تشکل سراسری انبوه س��ازان برای رفع چالش »ضعف بنیه مالی در سمت عرضه مسکن« 
و اصالح ضوابط مربوط به آنچه هم اکنون در قالب وام بانکی س��اخت آپارتمان به س��ازندگان 
تعل��ق می گیرد، در دو نامه جداگانه با مضمون مش��ترک ب��ه رئیس جمهوری و رئیس مجلس 
خواس��تار زمینه س��ازی برای اعمال دو تغییر تاکتیکی در روند تس��هیالت دهی به پروژه های 
س��اختمانی شدند. پس از کاهش نرخ سود تس��هیالت خرید مسکن، نمایندگان سمت عرضه 
آپارتمان، خواستار اصالح ساختار فعلی تسهیالت دهی برای احداث واحدهای مسکونی جدید 
از دو مجرای »تسری نرخ سود تک رقمی از تسهیالت خرید به وام ساخت« و »تغییر مالک 
عمل هزینه ها در محاس��به سقف قابل پرداخت وام ساخت« شدند. نرخ سود تسهیالت خرید 
مسکن برای خانه اولی ها از محل صندوق پس انداز یکم از 11 به 8 درصد برای بافت فرسوده 
و 5/ 9 درصد برای س��ایر مناطق ش��هری کاهش یافت. از سوی دیگر مطابق با روال بانکی 
هم اکنون تسهیالت ساخت مسکن معادل 80 درصد »هزینه ساخت« و بدون احتساب قیمت 
زمین تعلق می گیرد و این در حالی است که مطابق درخواست جدید انبوه سازان، تعلق پذیری 
وام س��اخت به قیمت تمام شده شامل »هزینه ساخت و قیمت زمین«، می تواند کمک موثری 
برای رونق ساخت وس��ازهای مصرفی و تش��ویق به س��اخت کم متراژ ها باشد. در حال حاضر 

وام ساخت هم ارزان می شود؟
مطالبه انبوه سازان برای موازنه نرخ سود تسهیالت؛
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تسهیالت ساخت مسکن به طور متوسط هزینه ساخت 110 مترمربع آپارتمان را در کل کشور 
تامین می کند، اما هم اکنون به دو دلیل عمده، جذابیت الزم را برای فعالیت انبوه سازان ندارد. 
نرخ س��ود 18 درصدی تس��هیالت س��اخت مس��کن در حال حاضر مهم ترین مانع سازندگان 
حرفه ای برای دریافت تس��هیالت بانکی اس��ت. انبوه س��ازان می گویند در ش��رایطی که نرخ 
س��ود تسهیالت خرید مسکن متناس��ب با نرخ تورم کاهش یافته و تک رقمی شده است، نرخ 
س��ود 18 درصدی وام س��اخت مانع مهمی در مسیر رونق بخشی به ساخت وسازهای مصرفی 
محس��وب می ش��ود که باید به تناسب نرخ س��ود جدید تس��هیالت خرید تا 12 درصد کاهش 
یابد. دافعه دوم تس��هیالت فعلی س��اخت، به دربرگیری وام ساخت، صرفا برای هزینه ساخت 
و نه قیمت تمام ش��ده برمی گردد. این مدل پرداخت، چون ک��ه هزینه خرید زمین �� به عنوان 
پارامتر تش��کیل دهنده نیمی از قیمت تمام شده �� را دربر نمی گیرد، محرک اولیه برای شروع 
پروژه س��اختمانی به حس��اب نمی آید. تس��هیالت 130، 110 و 90 میلیونی ساخت مسکن در 
کالن شهرها، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک در صورتی به انبوه سازان تعلق می گیرد که 
سقف تس��هیالت حداکثر معادل 80 درصد هزینه ساخت آپارتمان موردنظر باشد. انبوه سازان 
که به واس��طه بزرگ سازی طی سال های اخیر، هم اکنون با انبوه واحدهای خالی بزرگ متراژ و 
فاقد مش��تری مواجه اند و بخش قابل توجهی از س��رمایه های آن ها در این واحدها حبس شده 
اس��ت، می گویند حال که جهت گیری بازار مس��کن در مسیر رونق از سمت تقاضای مصرفی 
برای واحدهای میان متراژ و کوچک متراژ آغاز ش��ده است، درصورتی که سیاست گذاران بخش 
مسکن روند تسهیالت دهی به ساخت و سازها را با این مسیر همسو نکنند، نمی توان آغاز رونق 
ساخت و ساز را انتظار داشت. درواقع هرچند میانگین سقف تسهیالت ساخت مسکن هم اکنون 
در کشور به طور متوسط هزینه احداث 110 مترمربع آپارتمان را تضمین می کند، اما انبوه سازان 
به دلیل تجربه فروش نرفتن واحدهای بزرگ متراژ ساخته شده طی 5 سال اخیر و رکود عمیق 
در بازار معامالت این دس��ته از آپارتمان ها، درخواس��ت تغییر فرمول مالک عمل هزینه ها در 
محاس��به سقف وام ساخت را مطرح کرده اند. انبوه س��ازان کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی، 
دربرگیری 70 درصدی قیمت تمام ش��ده ی��ک آپارتمان مصرفی و نه بزرگ متراژ به کمک وام 
و همچنین روان س��ازی جریان تس��هیالت دهی از همه بانک ها به پروژه های س��اختمانی را 
مهم تری��ن مطالب��ات خود برای آغاز حرکت در فاز پیش رونق مس��کن می دانند. به گفته آنان 
در ش��رایط فعلی، تسهیالت مطلوب برای ساخت واحدهای مصرفی در تهران، وامی است که 
با س��قف 150 میلیون تومان و با نرخ س��ود 12 درصد، برای تامین حداقل 70 درصد قیمت 
تمام ش��ده ساخت مسکن پرداخت ش��ود. این مدل محاسبه سقف وام ساخت در عمل مانع از 

تعریف مساحت باالی 100 مترمربع می شود.
نسخه درمان انحراف متراژ

کانون سراس��ری انبوه سازان، به عنوان نماینده سمت عرضه مسکن، با هدف آغاز فاز جدید 
تحرک س��اختمانی در فاز پیش رونق مس��کن، مهم ترین پیشنهادهای خود برای تقویت توان 
مالی و اجرایی س��ازندگان را معطوف به روان سازی و ارزان سازی جریان وام دهی و همچنین 

اصالح ضوابط فعلی تسهیالت دهی به پروژه های ساختمانی می داند.
محور آنچه نمایندگان س��مت عرضه مس��کن به عنوان مهم ترین الزامات ش��روع فاز جدید 
ساخت وس��ازهای مسکونی مورد تاکید قرار داده اند، به پوش��ش 70 درصدی قیمت تمام شده 
س��اخت مسکن، ش��امل هزینه س��اخت و قیمت زمین توسط تسهیالت س��اخت و همچنین 
کاهش نرخ سود وام ساخت از 18 درصد فعلی به 12 درصد، برمی گردد. انبوه سازان مسکن از 
روس��ای قوای مجریه و مقننه درخواست کرده اند مصوبات تازه ای طراحی و تصویب شود که 
در قالب آن، س��مت عرضه بتواند با بهره مندی از 70 درصد قیمت تمام شده ساخت، به صورت 
وام بانکی و کاهش نرخ س��ود تسهیالت متناسب با کاهش نرخ تورم ساالنه، شرایط مناسبی 
برای آغاز حرکت در مس��یر احداث آپارتمان های مصرفی ایجاد کند. این در حالی اس��ت که 
مطابق با روال پرداخت تس��هیالت بانکی، س��قف وام س��اخت هم اکنون برمبنای درصدی از 
هزینه س��اخت مسکن –بدون احتساب قیمت زمین– محاسبه می ش��ود. انبوه سازان در نامه 
خود به مجلس، خواس��تار تهیه و تصویب طرحی ش��ده اند که در قالب آن، وام بانکی عالوه 
بر دربرگیری قیمت تمام ش��ده مسکن مصرفی و متناسب با الگوی غالب تقاضا، هزینه تامین 
زمین را نیز تحت پوش��ش قرار دهد. بر اس��اس آخرین گزارش های رسیده، تسهیالت ساخت 

مسکن با سقف های 130 میلیون تومان در تهران و 6 کالن شهر دیگر، 110 میلیون تومان در 
مراکز اس��تان ها و شهرهای بزرگ و 90 میلیون تومان در شهرهای کوچک پرداخت می شود. 
هم اکنون میانگین هزینه احداث آپارتمان در کل کش��ور، ح��دود یک میلیون تومان برای هر 
مترمربع برآورد می شود. این در حالی است که متوسط سقف تسهیالت ساخت مسکن در کل 
کش��ور 110 میلیون تومان اس��ت که با در نظر گرفتن هزینه یک میلیون تومانی برای ساخت 
هر مترمربع آپارتمان، هم اکنون وام ساخت معادل 110 مترمربع از هزینه احداث آپارتمان های 
جدید را دربرمی گیرد. گزارش های موجود، پیش تر، نس��بت به خطر انحراف متراژ س��اختمانی 
درنتیجه افزایش س��قف وام ساخت بدون نظام سلبی یا تش��ویقی هشدار داده بود. هم اکنون 
عمده تقاضای مس��کن در بازار ملک معطوف به واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ اس��ت 
این در حالی اس��ت که پوش��ش فعلی س��قف وام س��اخت می تواند منجر به جذابیت ساخت 
واحدهای بزرگ متراژ و انحراف متراژ ساختمانی از مساحت موردنیاز در بازار مصرفی مسکن 
ش��ود؛ اما درصورتی که وام س��اخت بر اساس پوش��ش 80 درصد قیمت تمام شده مسکن، در 
اختیار س��ازنده ها قرار بگیرد در این صورت امکان تعریف مساحت باالی 100 مترمربع سلب 
می ش��ود. مطابق آمارهای رسمی، در ش��هر تهران طی یک سال گذشته 80 درصد معامالت 
خرید مسکن به خرید آپارتمان های با مساحت 80 مترمربع اختصاص داشته است و متراژهای 
باالت��ر تنها 20 درصد از کل معامالت را به خود اختصاص داده اند. همچنین س��هم معامالت 
خرید آپارتمان های باالتر از 100 مترمربع دس��ت کم طی 5 س��ال اخی��ر در پایتخت کمتر از 
10 درصد بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که ب��ا در نظر گرفتن اینکه برای دریافت س��قف 
تسهیالت ساخت، این سقف باید معادل 80 درصد هزینه ساخت آپارتمان موردنظر باشد، وام 
س��اخت هم اکنون هزینه س��اخت آپارتمان های بیش از 130 مترمربع در ش��هر تهران و سایر 
کالن شهرها را تامین می کند؛ درحالی که سقف وام خرید مسکن هم اکنون در پایتخت هزینه 
خرید 40 مترمربع از آپارتمان موردتقاضا را پوش��ش می دهد. آمارها حاکی است سال گذشته 
تنها 17 درصد معامالت خرید مس��کن در ش��هر تهران، به فروش آپارتمان های با متراژ بیش 
از 125 مترمربع اختصاص داش��ته اس��ت. این در حالی اس��ت که میانگین مساحت واحدهای 
مس��کونی نوس��از در کل کش��ور از 124 مترمربع در س��ال 85 به 141 مترمربع در سال 94 
افزایش یافته اس��ت و بزرگ سازی مسکن در این مدت با شیب تندتری شدت گرفته است. بنا 
بر تاکید صورت گرفته در طرح جامع مسکن، الگوی مساحتی ساخت مسکن در کشور باید به 
س��اخت آپارتمان های با میانگین متراژ 90 مترمربع کاهش یابد. کارشناسان مسکن می گویند 
پیامد ادامه این وضعیت می تواند منجر به تش��دید ش��کاف موجود بین متراژ ساخت وسازها و 
مس��احت موردنیاز تقاضای غالب در بازار مس��کن و به نوعی منجر به انحراف متراژ از مس��یر 
تقاضای واقعی شود؛ به عبارت دیگر، تداوم این نوع عرضه با توجه به تجربه رونق ساختمانی 
در فاصل��ه س��ال های 90 و 92، درنهایت باعث خواهد ش��د حجم قابل توجهی ساخت وس��از 
مس��کونی بزرگ مقیاس به لحاظ مساحت آپارتمان ها در شهرها شکل بگیرد و در کوتاه مدت 
در ش��کل رونق بازار مسکن نمایان شود، اما چون سمت تقاضای مصرفی تحت تاثیر ساختار 
تس��هیالت فعلی خرید مس��کن و قدرت مالی محدود، با کمبود آپارتمان های کوچک متراژ و 
میان متراژ متناس��ب با الگوی فعلی تقاضا در بازار مس��کن رو به رو خواهد شد، رونق مسکن از 
مس��یر اصلی خود منحرف می ش��ود و در بلندمدت ادامه نخواهد داشت. یک راه اصالح نظام 
ساخت و س��از، تغییر مدل محاسبه سقف وام ساخت است. انبوه سازان همچنین سه منبع موثر 
برای تامین منابع موردنیاز به منظور پوش��ش 70 درصدی تسهیالت ساخت آپارتمان متناسب 

با قیمت تمام شده ساخت وسازهای جدید را به سیاست گذاران حوزه مسکن معرفی کرده اند.
منابع بانک های توس��عه ای، صندوق توسعه ملی و اس��تفاده از 15 درصد عوارض ماده 38 
قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به بخش تولید و عرضه مسکن و مصالح ساختمانی، برای 
تامین مابه التفاوت نرخ سود تسهیالت، سه منبع پیشنهادی سمت عرضه برای قدرت بخشی 
مالی به پروژه های جدید ساختمانی است. سازندگان مسکن همچنین دو گروه از متقاضیان را 
برای هدایت فاز تازه ساخت و ساز در مسیر رونق به عنوان مخاطب اصلی پروژه های ساختمانی 
جدید مورد تاکید قرار داده اند. اقشار کم درآمد و طبقات متوسط جامعه، دو گروهی هستند که 
نمایندگان سمت عرضه مسکن در نامه خود به روسای دو قوه مقننه و مجریه ضرورت تسهیل 

شرایط برای ساخت مسکن موردتقاضای آنان را مورد تاکید قرار داده اند.
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)SKY LIGHT( سقف هـای شیشـه ایی

مهندس شهرام علیزاده، مدیر عامل شرکت آلوکد

     ب��ا توج��ه ب��ه پ�یش��رفت روز اف��زون ص�نعت 
آلومین�یوم و تلف�یق مهندس��ی س��ازه ب��ا این صنعت 
و دس��تاوردهای جدید تکنولوژیک��ی در تولید اقالم و 
اتص��االت، محص��ول آلومینیوم��ی )در و پنج��ره نما( 
ب��ا ضری��ب اطمینان قاب��ل قبولی در اختی��ار مصرف 
کنندگان، کارفرمایان و معماران بناها قرار گرفته است.

    اجرای جداره های نورگذر در سقف ها و تلفیق این 
نوع فضاها با سازه های اصلی بنا امروزه در دستور کار 
معماران با تجربه و معماران جوان قرار گرفته اس��ت. 
در این گفتار سعی خواهیم کرد اشاره ای به این مبحث 

داشته باشیم.
    ام��روزه و به صورت مس��ت�مر اخ�ب��ار متع�ددی 

در خص�وص تولی�د شیش�ه هایی با قابل�یت های ف�نی 
ب��اال در اختیار م��ا قرار می گیرد. بهب��ود مولفه هایی از 
جمل��ه: LR /UV /HGC /SC /U-VALUE و 
امکان تولید شیش��ه های لمینیت، نش��کن و مقاوم در 
برابر ضربه، امکان اس��تفاده وسیع شیشه را به راحتی 
فراهم س��اخته اس��ت؛ حتی در س��قف بناها. اما جهت 
نگهداری این شیشه ها مطمئنا به محصول دیگری نیز 
نیاز داریم که تم�ام وظای�ف یک س��قف اس��تاندارد را 
نیز داش��ته باشد. Sky light های آلومینیومی در این 

خصوص راهگشای بسیار مناسبی هستند.
� در مکان هایی که ج�هت پوش���انیدن س��ق�ف از 
س�ازه فض�ایی اس��ت�فاده می ش��ود، جهت پوشانیدن 

این گونه فضاها از س���ازه های Sky light اس��تفاده 
می گردد.

� در فضاهای��ی مانند گنبده��ا و طاق ها نیز می توان 
ازسیستم های Sky light به راحتی بهره گرفت.

� با کمتر ش��دن فضاهای س��بز در ش��هرها ساخت 
س��اختمان های اکولوژیک��ی، در س��اخت و س��ازهای 
شهری نمود بسیار بیشتری پیدا کرده است. با افزایش 
ارتفاع و دوری از فضاهای سبز برای واحدهایی که در 
ای��ن ارتفاع قرار می گیرند ایجاد تراس هایی که بتوان 
در آنها از فضای س��بز اس���تفاده کرد، ام�ری الزم به 

نظر می رس�د.
Sky light ه��ا در ای�ن خ�ص�وص نی�ز به کم�ک 

اشــاره
دوسـت عزیز و بزرگوارمان مهندس شهرام علیزاده، مدیر 
عامل شـرکت آلوکد که همـواره اطالعات خود را بدون هیچ 
دریغـی در اختیار پنجره ایرانیان و خوانندگان این نشـریه 
قرار می دهند، این بار به موضوعی جدید پرداخته  است. وی 
در این مقاله نحوه اجرای جداره های شیشـه ای در سقف ها 
و تلفیـق این نوع فضاها با سـازه های اصلی را مورد بحث و 
بررسـی قرار داده اسـت. ضمن سـپاس از جناب علیزاده و 
با این امید که این نوشـتار نیز مانند گذشـته مورد پسـند و 
استفاده مخاطبان ارجمند قرار گیرد، نظرتان را به این مقاله 

جلب می کنیم:
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تکن�ول��وژی آم���ده و تراس ه�ایی با 
ای��ن وی�ژگ���ی را م�ی ت�وان با کمک 
آنه��ا ایجاد کرد. البته این س��ازه ها به 
ج��ز ایجاد فضاهای��ی دلپذیر در داخل 
بناه��ا زیبایی دو چندان��ی نیز از لحاظ 

اس�تاتی�کی به س�ازه بن�ا می بخشد. 
)این گون��ه  س��قف ها  طراح��ی  در 
پوش��ش ها( عواملی موثر وجود دارند، 

از جمله: 
1. فاکتورهای بیرونی؛

2. فاکتور معماری و فرهنگ بومی؛ 
3. نوع سازه و کاربری بنا؛ 

4. ن��وع معماری بنا وی��ا نوع جریان 
روح معماری بنا؛ 

5.  امکان اس��تفاده از مصالح مطابق 
شیش��ه ای  )س��قف های  اس��تاندارد 

محاسبه شده و استاندارد(؛ 
6. رعایت مقررات ملی ساختمان.  

قس��مت های  از  یک��ی  س��قف ها   
می باشند،  س��اختمان  یک  جدانشدنی 
چ��ه از لحاظ س��ازه ای چ��ه از لحاظ 
زیبایی، ایستایی، آب بندی و هوابندی، 
مقاوم��ت حرارت��ی و... ، البته از لحاظ 
س��ازه ای و محاس��بات مهندس��ی نیز 

بسیار حساس و مهم می باشند. 
 Sky light با استفاده از سازه های
در بناهایی که درحال س��اخت هستند 
)البته ب��ا رعایت اصول معماری، بومی 
منطق��ه ای(  س��ازه ای،  فرهنگ��ی،  و 
س��ق�ف های�ی زی�با و امن را می ت�وان 
در بناه�ایی از جمل��ه م�راکز تجاری، 
علمی و آموزش��ی، مسکونی، اداری، و 
صنعتی وتجاری ایج�اد کرد. می توان 
از این گونه سازه ها جهت هدایت بیشتر 
نور به داخل فضا و زیبایی معماری بنا 

بهره مند گردید.
از  مه��م  س��ر فصل های  رعای��ت 
جمله ، محاس��بات زلزل��ه � باد � برف 
و همچنی��ن وزن شیش��ه ها همانن��د 
سیس��تم های رایج کرتی��ن وال امری 

الزم و ضروری می باشد . 
اج��رای حجم های وس��یع با س��طح 
نورگذر بزرگ به راحتی ق�ابل مح�اسبه 
و اجرا می باش��ند. ال�بت��ه فاکتورهایی 
از ج�مل��ه ن��وع سیس���تم انتخ�اب��ی 
نح��وه   ،Sky light خص���وص  در 
آب بن�دی )اس��ت�فاده از چسب  هایی با 
اس��ت�انداردهای الزم در این خصوص( 

ایران � مازندران � هتل میزبان � مجری: شرکت آلوکد

ترکیه � ازمیر � مرکز تجاری

و مج��ری با س��اب�قه اجرایی و اطالع�ات مهندس��ی با تجربه 
اجرای��ی، در این خصوص نقش موثر و س��ازنده ای را می تواند 

ایفا  کند. 
هم اکنون در کشور شرکت های معدودی هستند که )با رعایت 
فاکتورهای ذکر شده در باال محاسبات سازه ایی Sky lightها 
در ف�ضاهای وسی�ع به همراه سازه های فضایی( این سرویس ها 
را در اخ�تیارکارفرمایان محت�رم قرار می دهند. شرک�ت هایی نیز 
با ع�دم اطالعات مه�ندس���ی  دقی�ق س��عی در کپی برداری و 
اجرای کار به صورت کامال تجاری با حذف مولفه های اساس��ی 

ای�ن گونه س�یس��ت�م ها در تالش هس��تند بخش��ی از این بازار 
جدید را در اختیار داشته باشند.

الزم به ذک�ر اس��ت در این خص�وص تس�ت هایی نیز وج�ود دارد 
از جمله تس�ت های EN1027، ASTme331 EN12155 که 

میزان آب بن�دی و ایستایی س�ازه را آزم�ای�ش می کنند. 
 FTI ش�رکت آلوم کاردینه )آل�وک�د( به نمای�ن�دگی ش�رکت
(facade testing institute) در ای�ران این خ�دمات  f

را ارائ��ه می کند. آزمایش��ات ف��وق تحت لیس��انس CE  اروپا 
ازسوی FTI ارائه می گردد.





نشریـه پنجره ایرانیـان
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ت 
وما

ملز
ش 

بخ

























10
ه 8

�ار
شم

  
95

هر 
 م

م 
 نه

ال
س�

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

225

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

استخدام تکنسین
اس�تخدام تکنس�ین و تعمیر کار حرفه ای ماشین آالت 

UPVC و شیش�ه دوجداره
تلفن: 021-26414129

استخدام کارشناس فروش 
ش�رکت پنجره عایق پردیس جهت تکمی�ل کادر فروش 
خود جهت فروش پنجره upvc، آلومینیومی و شیشه های 

دوجداره تمام صنعتی دعوت به همکاری می کند.
 Pardis.win.t@gmail.com     :جهت ارسال رزومه
تلفن: 021-22977375  � 09124399078

جذب نمایندگی فعال
شرکت پنجره عایق پردیس تولیدکننده در و پنجره های 
upvc، آلومینیومی و شیش�ه های دوجداره تمام صنعتی 

در سراسر کشور نمایندگی فعال می پذیرد.
 Pardis.win.t@gmail.com                :جهت ارتباط
تلفن: 021-22977375  � 09124399078

استخدام کارشناس فروش
یک گروه صنعتی معتبر جهت فروش در و پنجره یو پی 

وی سی اقدام به استخدام کارشناس فروش می نماید.
تلفن: 88767715_09121259642 حسینی

آگهی استخدام
ب�ه بازاری�اب با تجرب�ه در و پنجره با حق�وق ثابت و 

پورسانت باال نیازمندیم.
تلفن: 021-22915162  021-22916476          
 09123264705

فروش ماشین آالت
فروش نقدی و اقساطی ست دوسر 7 تایی صفر یلماز 
با دو س�ال گارانتی ، 10 س�ال خدمات پس از فروش و 

نصب و راه اندازی رایگان.
جوش دوسر یلماز ، برش تکسر پالسماک.

تلفن: 09123304851

استخدام کارمند فروش
ش�رکت بانیان صنعت جهت تکمیل کادر فروش خود از 

تعدادی کارمند خانم و آقا دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 021-46075531-46078414

فروش ماشین آالت
ماش�ین آالت تکس�ر UPVC ترک، س�ت 5 تایی و 
6 تای�ی، پرس)پانچ گوش�ه آلومینیوم( بصورت نقد و 
اقس�اط بلندمدت و با دو س�ال گارانتی و تحویل روز 

بصورت ویژه به فروش می رسد.
تلفن: 021-26414203
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نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کارنیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

استخدام کارشناس فروش 
شرکت پرس�ان صنعت آریا، نماینده رس�می یراق آالت 
GU آلمان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش خود از 
کارشناسان فروش خانم وآقا دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 5-88679304 � فکس:  88850413
Email: info@parsansanat.com

استخدام کارشناس فروش 
ETEM ارائ�ه دهن�ده سیس�تم  ه�ای  دفت�ر ش�رکت 
آلومینیومی در و پنجره و نما در ایران جهت تکمیل کادر 
فروش خود از کارشناسان فروش خانم و آقا، با سابقه کار 

فروش دعوت به همکاری می نماید.
لطفا رزومه خود را به شماره فکس و یا آدرس ایمیل ذیل 

ارسال نمایید.
فکس: 021-88850413
h.shobeirian@etem.ir

فروش دستگاه شیشه دوجداره cms )کم کارکرده(
دستگاه های زیر به فروش می رسد:

1-دس�تگاه شستش�و     2-پرس پانل         3-پلی سلفاید          
4-ب�رش CNC               5-فری�زر، هیت�ر   6-تزریق گاز          
7-س�یلیکاژل پرکن     8-بوتیل زن          9-میزگردون          

10-هاتملت
نصب و راه اندازی به عهده فروشنده می باشد.

تلفن: 09120344123

استخدام
بازاری�اب دروپنج�ره upvc و آلومینی�وم ترمال برک 

وکرتن وال )تهران(   
تلفن: 021-22910366

فروش ماشین آالت
فروش یک ست کامل ماشین آالت الوماتک اکوالین یک 
ست کامل ماشین آالت الوماتک اکوالین دو سر جوش و 

برش در حد نو به صورت کامل به فروش می رسد.
تلفن: 09188710140 

UPVC فروش خط اکستروژن پروفیل
 BAUSANO ایتالیایی UPVC خط اکستروژن پروفیل

در حد نو به فروش می رسد.
تلفن تماس:09128180342

فروش ماشین آالت
خط تولید در و پنجره UPVC با جوش دو س�ر و گوش�ه 

پاک کن CNC به فروش می رسد.
لیست دستگاه ها الوماتک اکوالین - در حد نو

دستگاه اره دو سر دیجیتال  / دستگاه اره زهوار بر دیجیتال
دستگاه کپی روتر / دستگاه واتر اسالت / دستگاه جوش دو سر
CNCدستگاه جوش تک سر/ دستگاه گوشه پاک کن

تلفن:09127024305

UPVC فروش دستگاه های دست دوم
دستگاه های زیر به فروش می رسد:

1-تمیزک�ن کاب�ان )دو موت�وره(                             2-تمیزک�ن طاها با یراق )دو موتوره(        
3-تمیزکن مورات )دو موتوره(    4-زهوار مورات        

5-کپی فرز، تخلیه آب مورات             6-س�ت کامل ماش�ین آالت هگس�ان       
7-ست 7تایی دوسر ETM                 8 -دستگاه شستشو شیشه ایستاده 1700
تلفن: 021-22010115

آگهی استخدام
گ�روه صنعتی اکس�یر آس�ا آرا )تولیدکنن�ده مصالح 
پلیمری � ساختمانی( جهت تکمیل نیروی انسانی دفتر 
مرکزی خود از متقاضیان واجد ش�رایط ذیل دعوت به 

همکاری می کند:

 ICDL جهت ردیف شغلی 1 و 2 تسلط به نرم افزار آفیس و �
الزامی می باشد.

� جهت ردیف شغلی 3 فارغ التحصیالن معماری و مهندسی 
راه و ساختمان در اولویت می باشند.

� ش�رکت در ش�روع هم�کاری ی�ک دوره آموزش�ی جهت 
همکاران برگزیده برگزار می کند.

واجدین ش�رایط می توانند مستندات و ش�رح سوابق کاری 
خود را به همراه یک قطعه عکس پرسنلی به نشانی اینترنتی  
HR@Idealwin.ir  و ی�ا ب�ه ش�ماره فک�س 22911071 

ارسال نمایند. 
توجه بفرمایید درج ردیف شغل در تیتر رزومه ارسالی الزامی می باشد.

UPVC فروش ماشین آالت
فروش ماش�ین آالت تولید در و پنجره )تکس�ر و دوسر(  

sawinmak - plastmak - تحویل به روز
تلفن: 021-46075531-46078414










































