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نکت��ه.توجه.داش��ت:.در.هاي.بازار.ای��ران.در.حالی.روي.

ش��رکت.هاي.اروپایی.و.آس��یایی.گش��وده.می.ش��ود.که.

به.نظر.می.رس��د.جاده.ای.صرفا.ی��ک.طرفه.پیش.روی.

ماس��ت!.هنوز.هیچ.حرکت.محسوس��ی.در.کسب.و.کار.

کشور.)صنعت(.مش��اهده.نمی.شود..هجوم.شرکت.ها.به.

ایران.درحالی.صورت.می.گیرد.که.برنامه.صنعت.کش��ور.

در.هاله.اي.از.رکود.گم.ش��ده.اس��ت..ش��رکت.هایی.که.

خواه��ان.حضور.در.ایران.می.باش��ند.در.حال.چانه.زنی.و.

رقابت.با.همتایان.اروپایی.و.آس��یایی.خود.هس��تند؛.در.
حالی.که.ما.منتظر.ورود.آنهاییم!!

اخب��ار.روزنامه.ها.و.جرای��د.جهت.تحریک.ب��ازار.نیز.

کارساز.نشده.و.حال.صنعت.و.کسب.و.کار.خوب.نیست..

به.نظر.می.رسد.الزم.است.دولت.در.این.زمینه.اقدام.هاي.
جدي.تري.به.عمل.آورد.

از.جمله.این.اقدامات.می.تواند.گش��ودن.در.هاي.صدور.

خدمات.فنی.و.مهندس��ی.و.تولیدي.باشد..هم.اکنون.که.

در.ها.باز.ش��ده،.چ��را.ما.فقط.در.انتظار.ورود.س��رمایه.و.

س��رمایه.گذار.بنش��ینیم..حال.که.وضعی��ت.اقتصادي.و.

سرمایه.گذاري.کش��ورمان.در.دوره.رکود.به.سر.می.برد،.

شایسته.است.مس��ئوالن.و.تصمیم.گیرندگان.با.اجرایی.

ساختن.تصمیماتی،.زمینه.های.امکان.مشارکت.فعاالن.

صنعت.را.در.خارج.از.کش��ور.فراهم.آوردند..در.بسیاري.

از.زیر.مجموعه.هاي.صنعت.کشور.امکان.صدور.خدمات.

فنی.و.مهندسی.و.حتی.تکنولوژیک.مهیاست..بهتر.است.

صنایع.مختلف.در.زمینه.هاي.ساختمان،.خودرو،.خدمات.

پزش��کی،.مواد.غذایی،.لوازم.منزل.و.غیره،.امکان.ورود.

به.کش��ورهای.نیازمند.به.این.خدمات.را.داش��ته.باشند،.

تا.به.ای��ن.ترتیب.چرخ.صنع��ت.از.وضعیت.فعلی.خارج.

ش��ده.و.حرکت.مورد.نیاز.جهت.رونق.بیش��تر.کس��ب.و.
کار.روی.دهد.

خصوصا.در.صنع��ت.آلومینیوم.و.خدمات.مهندس��ی،.

امکان.حضور.در.بازارهاي.کش��ورهاي.همس��ایه.وجود.

دارد..در.ص��ورت.برنامه.ری��زي..مناس��ب.می.ت��وان.ب��ا.

جهت.دهی.درست.به.مجموعه.هایی.که.هم.اکنون.توان.

تامی��ن.کاال.و.اجراي.پروژه.هایی.مرتب��ط.با.مصنوعات.

آلومینیومی.مورد.مصرف.در.صنعت.س��اختمان.را.دارند،.
امکان.این.حضور.را.فراهم.کرد.

وجود.کارخانه.هاي.جدید،.و.بازسازي.شده.تولیدکننده.

پروفیل.ه��اي.آلومینیومی.و.حت��ی.کارخانه.هایی.که.به.

دلیل.رکود.با.خاموش.ک��ردن.چرخ.تولید.پروفیل.به.در.

و.پنجره.س��ازي.روي.آورده.اند،.بیانگر.مشکالت.فعلی.و.
توان.آتی.هستند.

در.صورت��ی.ک��ه.ام��کان.ص��ادرات.کاال.و.خدم��ات.

مهندس��ی.براي.این.مجموعه.ها.فراهم.نگردد،.ظرفیت.

داخلی.پاس��خگوي.بهره.وري.ای��ن.مجموعه.ها.نخواهد.

ب��ود..صادرات.پروفی��ل.و.خدمات.جانب��ی.صنعت.در.و.

پنجره.سازي.و.نما.راهکاري.جهت.برون.رفت.این.صنعت.

از.مش��کالت.موجود.می.باش��د.که.ای��ن.موضوع.باعث.

رقابت.بیش��تر.و.لزوم.توجه.به.تولیدات.با.استانداردهاي.
بین.المللی.و.منطقه.اي.نیز.خواهد.شد.

بازارهای.بس��یار.هم.اکنون.می.توانن��د.درهاي.خود.را.

روی.کسب.و.کارهاي.ایرانی.بگشایند،.همان.قدر.که.به.

فکر.ورود.ش��رکت.ها.و.صنایع.خارجی.در.ایران.هستیم،.
به.فکر.صدور.این.خدمات.نیز.باشیم.

لزوم صدور خدمات کاالیی و فنی مهندسی آلومینیوم ایران
 )صنعت در و پنجره و نما(

دکتر شهرام علیزاده، مدیر عامل آلوکد
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پنجره.ایرانیان.فرا.رس��یدن.س��ال.نو.و.دمیده.ش��دن.روح.

ط��راوت.در.کالبد.طبیعت.را.به.تمامی.هموطنان.عزیز،.به.ویژه.

اهال��ی.صنعت.در.و.پنجره.ش��ادباش.می.گوید.و.آرزو.می.کند.

سال.1395.خورشیدی،.سالی.سرشار.از.شادکامی،.بهروزی.و.

رونق.اقتصادی.برای.همه.شما.عزیزان.و.همراهان.همیشگی.
پنجره.ایرانیان.باشد.

غرف��ه.پنجره.ایرانیان.در.هفدهمین.نمایش��گاه.در.و.پنجره.تویاپ.مورد.اس��تقبال.
بازدیدکنندگان.قرار.گرفت.

ب��ه.گزارش.هیئ��ت.اعزامی.پنج��ره.ایرانیان.به.اس��تانبول،.غرفه.این.نش��ریه.در.

هفدهمین.نمایش��گاه.در.و.پنجره.تویاپ.ترکیه.مورد.استقبال.بازدیدکنندگان.مختلف.

ق��رار.گرف��ت..همچنین.افراد.مختلفی.اع��م.از.بازدیدکنندگان.ایران��ی.و.نیز.مدیران.

ش��رکت.های.خارجی.در.این.محل.حاضر.شده.و.با.مدیریت.پنجره.ایرانیان.به.گفتگو.
و.تبادل.نظر.پرداختند.

پنجره.ایرانیان.بدین.وسیله.از.کلیه.عزیزانی.که.در.غرفه.این.نشریه.حضور.به.هم.
رساندند.تقدیر.و.تشکر.می.کند.

فرخنده میالد بهار مبارک

استقبال از غرفه پنجره ایرانیان در تویاپ ترکیه

پنجره.ایرانیان:.با.برچیده.شدن.تحریم.های.بین.المللی،.مدیران.دو.شرکت.معتبر.جهانی.در.

زمینه.تولید.ماش��ین.آالت.اکستروژن.آلومینیوم.به.ایران.آمده.و.به.کمک.شرکت.پایا.افزار.فلز.
مشغول.ارزیابی.بازار.ایران.هستند.

حمید.ترابی.در.گفتگو.با.پنجره.ایرانیان،.هدف.شرکت.پایا.افزار.فلز.جهت.دعوت.از.این.دو.

ش��رکت.جهانی.به.ایران.را.برداش��تن.گامی.در.جهت.به.روز.کردن.صنعت.آلومینیوم.در.ایران.

عنوان.کرد.و.افزود:.نظر.به.اس��تقبال.بازار.ایران.از.سیس��تم.های.جدید.در.و.پنجره.و.نماهای.

آلومینیومی،.همچنین.با.توجه.به.وجود.تکنولوژی.بس��یار.کهنه.و.قدیمی.صنعت.آلومینیوم.در.

ای��ران،.تصمی��م.گرفتیم.این.دو.ش��رکت.بزرگ.را.به.ایران.دعوت.کنیم.ت��ا.از.نزدیک.با.بازار.
کشورمان.و.پتانسیل.موجود.در.صنعت.آلومینیوم.ایران.آشنا.شوند.

مدیریت.مجموعه.پایا.افزار.فلز.در.ادامه.خاطر.نش��ان.کرد:.در.حال.حاضر.این.دو.ش��رکت.

به.کمک.ش��رکت.پایا.افزار.فلز.مش��غول.رصد.بازار.ایران.هستند،.ضمن.اینکه.هر.دو.شرکت.

از.آمادگ��ی.کاملی.نیز.برای.هم��کاری.با.تولیدکنندگان.ایرانی.و.راه.اندازی.خطوط.پیش��رفته.
اکستروژن.آلومینیوم.در.ایران.برخوردار.می.باشند.

همچنین.س��رویس.خبری.پنجره.ایرانی��ان.ضمن.انجام.گفتگویی.مفص��ل.با.آقایان.دکتر.

هانس��یورگ.هوپ.)Hansjorg Hoppe(،.مدیر.فروش.ش��رکت.آلمانی..SMS.و.دیوید.

زامپردی.)David Zamperdi(،.مدیر.فروش.شرکت.ایتالیایی.OMAV،.ارزیابی.آنها.را.

از.توان.صنعت.آلومینیوم.کشورمان.جویا.شد..ایشان.بر.اساس.بازدیدهای.مختلفی.که.از.مراکز.

تولیدی.انجام.داده.بودند،.ضمن.اش��اره.به.اس��تعداد.و.قابلیت.های.این.صنعت.در.کش��ورمان،.
نسبت.به.امکان.پیشرفت.صنعت.آلومینیوم.در.ایران.ابراز.خوشبینی.کردند.

نکت��ه.جالب.توجه.اینکه.دکتر.هانس��یورگ.هوپ،.صنعت.آلومینی��وم.ایران.را.با.وضعیت.5.

س��ال.گذشته.این.صنعت.در.کش��ور.مکزیک.مقایس��ه.کرد.و.توضیح.داد:.بخش.اکستروژن.

آلومینیوم.مکزیک.در.5.س��ال.پیش.ش��بیه.ایران.بوده.و.کلیه.دس��تگاه.ها.و.نیز.فناوری.آنان.

بس��یار.قدیمی.و.مس��تهلک.بود..با.بهبود.روابط.این.کشور.با.آمریکا،.سرمایه.گذاری.کالنی.در.

این.صنعت.انجام.ش��د.و.مکزیک.مراحل.رش��د.را.به.س��رعت.طی.کرد،.به.گونه.ای.که.امروز.

تمامی.ش��رکت.های.خودروسازی.در.کشور.آمریکا،.بخش.اعظمی.از.آلومینیوم.مورد.نیاز.خود.

را.از.مکزیک.وارد.می.کنند..به.نظر.من.صنعت.آلومینیوم.ایران.نیز.دقیقا.از.چنین.اس��تعداد.و.
پتانسیلی.برخوردار.است.

گفتنی.است،.مشروح.این.مصاحبه.در.همین.شماره.نشریه.پنجره.ایرانیان.منتشر.شده.است.

SMS و OMAV بازار ایران را رصد می کنند
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پنجره.ایرانیان:.شرکت.شاهین.سازه.فجر،.تولیدکننده.پروفیل..یو.پی.وی.سی،.موفق.به.اخذ.
مجوز.پروانه.کاربرد.عالمت.استاندارد.اجباری.برای.پروفیل.وینکو.شده.است.

بنابر.اخباری.که.از.س��وی.روابط.عمومی.ش��رکت.شاهین.سازه.فجر.در.اختیار.نشریه.پنجره.

ایرانیان.قرار.گرفت،.شرکت.شاهین.سازه.فجر.جهت.رفاه.حال.تولیدکنندگان.و.مونتاژکاران.در.

و.پنجره.یو.پی.وی.سی،.اقدام.به.اخذ.مجوز.پروانه.کاربرد.عالمت.استاندارد.اجباری.کرده.است..

وینکو پروانه استاندارد اجباری دریافت کرد

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.کاروانس��رای.نازنین.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.سی.دکتروین،.

این.بار.با.برند.دوم.و.صادراتی.خود.به.نام.کنت.وین.در.س��ومین.نمایش��گاه.تولیدات.ایران.و.
افغانستان.خوش.درخشید.

بنا.بر.اخبار.رس��یده.از.کابل،.بازدیدکنندگان.س��ومین.نمایش��گاه.تولیدات.ایران.و.افغانستان.

اس��تقبال.ش��ایان.توجهی.از.غرفه.شرکت.کاروانس��رای.نازنین.به.عمل.آوردند..این.شرکت.به.

دنبال.حضور.مستمر.خود.در.نمایشگاه.های.خارجی.و.پس.از.شرکت.در.نمایشگاه.ترکمنستان،.

با.برند.دوم.و.صادراتی.خود.به.نام.کنت.وین،.در.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.افغانستان.شرکت.

کرد..همچنین.مهندس.نعمت.زاده.وزیر.صنعت.معدن.تجارت.کش��ورمان.طی.بازدید.از.غرفه.

این.ش��رکت،.از.پروفیل.یو.پی.وی.سی.کنت.وین.دیدن.کرد.و.با.اعضای.هیئت.مدیره.شرکت.

کاروانس��رای.نازنین،.به.گفتگو.پرداخت..گفتنی.است،.در.س��ومین.نمایشگاه.تولیدات.ایران.و.

افغانستان.که.از.12.تا.15.اسفند.در.شهر.کابل.برقرار.بوده.است،.بیش.از.صد.شرکت.تولیدی.
از.دو.کشور.تولیدات.خود.را.به.نمایش.گذاشتند.

پنجره.ایرانیان:.غرفه.دکتر.وین.در.دوازدهمین.نمایشگاه.اختصاصی.جمهوری.اسالمی.ایران.
در.عشق.آباد.میزبان.محمد.شریعتمداری،.معاون.اجرایی.رئیس.جمهور.بود.

بنا.بر.اخبار.رسیده.از.عشق.آباد،.غرفه.شرکت.دکتر.وین.در.دوازدهمین.نمایشگاه.اختصاصی.

جمهوری.اسالمی.ایران.با.استقبال.گرمی.از.سوی.بازدیدکنندگان.روبه.رو.بوده.است..در.همین.

راس��تا.محمد.ش��ریعتمداری،.معاون.اجرایی.رئیس.جمهور.نیز.از.غرفه.دکتر.وین.بازدید.کرد.و.

با.مدیریت.این.ش��رکت.به.گفتگو.پرداخت..گفتنی.اس��ت،.دوازدهمین.نمایش��گاه.اختصاصی.

جمهوری.اسالمی.ایران.با.حضور.گسترده.شرکت.ها.و.صاحبان.صنایع.خصوصی.و.دولتی.از.4.
لغایت.6.اسفند.ماه.94.در.محل.قصر.نمایشگاهی.عشق.آباد.دایر.بوده.است.

بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از غرفه دکتر وین در ترکمنستان

مهندس نعمت زاده در غرفه کنت وین
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پنجره.ایرانیان:.هافمن.موفق.به.دریافت.تندیس.س��ه.ستاره.پنجمین.اجالس.
سراسری.رضایت..مندی.مشتری.در.سال.94.شد.

در.گ��زارش.روابط.عمومی.ش��رکت.هافمن.آمده.اس��ت،.با.توج��ه.به.انتخاب.

برنده��ای.مط��رح.در.عرصه..ه��ای.مختلف.تولی��دی.و.خدماتی.ب��رای.دریافت.

تندیس.رضایت..مندی.مش��تری.در.پنجمین.اجالس.سراس��ری،.با.یاری.خداوند.

و.تالش..های.ش��بانه.روزی.مدیران.و.کارکنان.مجرب.هافمن.توانستیم.افتخاری.
دیگر.به.افتخارات.مجموعه.بیفزاییم.

در.بخش��ی.از.ای��ن.گ��زارش.خاطرنش��ان.ش��ده.اس��ت،.اجالس.سراس��ری.

رضایت..مندی.مش��تری.طب��ق.برنامه.ریزی.صورت.گرفته،.برای.پنجمین.س��ال.

متوالی.برگزار.و.هافمن.توانس��ت.با.ارائه.فرایندهای.موثر.بر.رضایت.مش��تری.و.

پایش.شاخص.های.مرتبط.با.آن.از.قبیل.رسیدگی.به.شکایات.مشتریان،.سنجش.

رضایت..مندی.مش��تریان،.آموزش..های.برگزار.شده.متناسب.با.رضایت.مشتری.و.

داوری.گ��روه.تخصصی.برگزارکنندگان.اجالس،.کلی��ه.مراحل.الزم.جهت.اخذ.

تندیس.اجالس.را.با.موفقیت.پش��ت.سر.گذاشته.و.به.دریافت.تندیس.سه.ستاره.
پنجمین.اجالس.سراسری.رضایت..مندی.مشتری.در.سال.94.مفتخر.گردد.

در.پای��ان.گزارش.هافمن.تاکید.ش��ده.اس��ت،.هافمن.مش��تریان.خود.را.جزو.

س��هامداران.خود.دانس��ته،.با.افتخار.اعالم.می.داریم،.هافم��ن.وفادارترین.میزان.

مش��تری.در.بازار.را.به.خود.اختصاص.داده.و.همواره.در.تالش.است.تا.با.عرضه.

بهترین.کیفیت.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.به.بازار.مصرف،.مانند.همیشه.
نامی.ماندگار.در.این.صنعت.باشد.

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.هافمن.در.روز.یازده��م.فروردین.1395.پذیرای.دکتر.

رضا.رحمانی.نماینده.مردم.تبریز،.اس��کو.و.آذرشهر.و.ریاست.کمیسیون.صنایع.و.
معادن.مجلس.شورای.اسالمی.بود.

ب��ه.گزارش.روابط.عموم��ی.هافمن،.دکتر.رضا.رحمانی.نماینده.مردم.ش��ریف.

تبریز،.اس��کو.و.آذرش��هر.و.ریاس��ت.محترم.کمیس��یون.صنایع.و.معادن.مجلس.
شورای.اسالمی.در.یازدهمین.روز.سال.جدید.مهمان.شرکت.هافمن.بود.

بر.اس��اس.این.گزارش،.دکتر.رحمانی.در.این.حضور.صمیمانه.طی.نشس��تی.با.

مدیرعامل.و.تنی.چند.از.مدیران.ش��رکت،.ضمن.تبریک.حلول.س��ال.نو.و.آرزوی.

بهروزی.و.موفقیت.برای.مجموعه.هافمن،.به.افق.های.روش��ن.پیش.رو.در.سالی.

که.از.س��وی.مق��ام.معظم.رهبری.به.نام.اقتصاد.مقاومت��ی.و.اقدام.و.عمل.مزین.

گش��ته،.اش��اره.کرد.و.افزود:.در.فضای.باز.به.وجود.آمده.در.دوران.پس��ا.تحریم.با.

توجه.به.پتانس��یل.های.باالی.صنایع.داخلی.در.صنعت.یو.پی.وی.سی.و.پیشرفت.

روز.اف��زون.آن،.می.توان.به.راحتی.با.کش��ورهای.عالقه.مند.اق��دام.به.همکاری.

کرد.که.البت��ه.این.خود.باعث.ایجاد.بازار.رقابت��ی.تنگاتنگی.میان.تولیدکنندگان.

داخل��ی.و.خارجی.خواهد.ش��د.که.بای��د.صنعتگران.کش��ورمان.بتوانند.با.آمادگی.

کامل.برای.رقابت،.س��هم.قاب��ل.توجهی.از.این.بازار.را.کس��ب.کنند..وی.خاطر.

نش��ان.کرد.که.با.ایجاد.ارتباط.بین.صنعتگران.و.دانش��گاهیان.و.صاحبان.اندیشه.

این.صنعت.می.توان.در.پیش��برد.اهداف.عالیه.صنعت.یو.پی.وی.سی.شاهد.اثرات.
چشمگیری.بود.

رئیس.کمیس��یون.صنایع.و.معادن.مجلس.ش��ورای.اس��المی.پس.از.گفتگو.و.

تبادل.نظر.با.مدیرعامل.و.س��ایر.مدیران.هافمن.از.خطوط.تولید.و.تولیدات.س��ال.
95.این.شرکت.بازدید.به.عمل.آورد.

دریافت تندیس رضایت  مندی مشتری توسط هافمن

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مهمان نوروزی هافمن

اخبار شرکت هافمن
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راستاوین نماینده رسمی ماشین آالت آلمانی  BDM شد
پنجره.ایرانیان:.شرکت.راستاوین.یکی.از.زیرمجموعه.های.گروه.بزرگ.
تجاری.سالیا،.موفق.شد.نمایندگی.ماشین.آالت.آلمانی.BDM.در.ایران.

را.اخذ.کند.
بنا.بر.اخبار.رس��یده،.نمایندگی.ماشین.آالت.BDM.در.ایران،.از.تاریخ.
19.اسفند.1394.)9.مارس.2016(.برعهده.شرکت.راستاوین.به.مدیریت.
.BDM.،علی.جوان.قرار.گرفت..بر.اس��اس.اعالم.ش��رکت.راس��تاوین
یک��ی.از.معتبرترین.تولیدکنندگان.ماش��ین.آالت.در.و.پنجره.هاي.چوبي،.
آلومینیومي.و.یو.پي.وي.س��ي.در.اروپاس��ت؛.ضمن.اینکه.تمامي.خطوط.

شرکت.معتبر.شوکو.نیز.ساخت.این.شرکت.است.
گفتنی.است،.اطالعات.تکمیلي.در.این.زمینه.متعاقبا.اعالم.خواهد.شد.

پنجره.ایرانیان:.گروه.صنعتی.وین.بس��ت.با.صدور.اطالعیه.ای.از.تحرکات.برخی.با.
نام.و.برند.وین.بست.خبر.داد.و.تاکید.کرد.این.شرکت.هیچ.نماینده.ای.ندارد.

در.اطالعی��ه.ای.که.از.س��وی.گروه.صنعتی.وین.بس��ت.در.اختی��ار.خبرنگار.پنجره.

ایرانیان.قرار.گرفت،.تاکید.شده.است.که.این.گروه.صنعتی.هیچ.نماینده.ای.در.تهران.

و.دیگر.نقاط.کش��ور.ندارد..در.این.اطالعیه.آمده.اس��ت:.نظر.به.سوءاس��تفاده.برخی.

افراد.سودجو.از.برند.وین.بست،.به.اطالع.عموم.می.رساند.که.این.گروه.صنعتی.هیچ.
مسئولیتی.در.قبال.تخلفات.این.دسته.از.افراد.ندارد.

در.این.اطالعیه.از.همگان.خواس��ته.ش��ده.است.که.پیش.از.عقد.قرارداد.با.مدعیان.

برند.وین.بس��ت،.حتما.از.دفتر.مرکزی.وین.بست.استعالمات.الزم.را.به.عمل.آورند.تا.
از.تخلفات.برخی.افراد.سودجو.متضرر.نشوند.

در.پایان،.قید.ش��ده.اس��ت.که.گروه.صنعتی.وین.بس��ت.در.صورت.شناسایی.افراد.

خاط��ی،.خود.را.محق.می.داند.که.اقدامات.الزم.جهت.برخورد.با.این.افراد.را.از.طریق.
مجاری.قانونی.به.عمل.آورد.

گفتنی.است،.گروه.صنعتی.وین.بست،.نماینده.پروفیل.ویستا.بست.بوده.و.در.زمینه.

س��اخت.و.مونتاژ.انواع.در.و.پنجره.و.همچنین.خمکاری.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی.
فعالیت.دارد..

اطالعیه وین بست: مراقب سوءاستفاده سودجویان باشید

مالک پروفاین بزرگترین مجموعه پروفیل ساز جهان در تهران 
پنج��ره.ایرانیان:.دکتر.پیتر.مروزی��ک،.مالک.و.مدیر.عامل.
ش��رکت.آلمان��ی.پروفاین.در.گفتگوی��ی.اختصاصی.با.پنجره.
ایرانیان.در.هتل.آزادی.تهران،.به.ترسیم.فعالیت.های.گذشته.
و.آین��ده.پروفای��ن.در.ای��ران.و.تحلیل.بازار.یو.پی.وی.س��ی.

کشورمان.پرداخت.
دکت��ر.پیتر.مروزی��ک.)Peter.Mrosik(،.مالک.و.مدیر.
عامل.بزرگترین.مجموعه.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.سی.
جهان.در.س��فری.که.به.تهران.داش��ت.طی.گفتگو.با.پنجره.
ایرانیان.فعالیت.های.این.ش��رکت.آلمانی.در.ایران.را.تش��ریح.
ک��رد..دکتر.مروزی��ک.در.این.گفتگو.ضمن.اش��اره.به.تداوم.
همکاری.های.پروفاین.با.مش��تریان.ایرانی.حتی.در.روزهای.
س��خت.تحریم،.تاکید.داش��ت.که.با.برچیده.شدن.تحریم.ها.
قطعا.این.همکاری.ها.توسعه.پیدا.کرده.و.ما.حضور.خود.را.در.

ایران.گسترش.خواهیم.داد..وی.در.این.گفتگو.ضمن.معرفی.

ابعاد.مختلف.ش��رکت.پروفاین،.وضعیت.موجود.بازار.ایران.را.
مورد.تحلیل.و.بررس��ی.قرار.داد..گفتنی.است،.این.گفتگو.در.

همین.شماره.نشریه.پنجره.ایرانیان.منتشر.شده.است.
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.پنجره.س��ام.آریا.با.همکاری.شرکت.پرس��یا.پروفیل.موفق.به.اخذ.
نمایندگی.انحصاری.پروفیل.ponzio..ایتالیا.شدند.

پیمان.خلیل.زاده.مدیر.عامل.ش��رکت.پنجره.س��ام.آریا.در.گفتگو.با.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.

ایرانیان.با.اش��اره.به.اخذ.نمایندگی.پروفیل.Ponzio.تش��ریح.کرد:.ش��رکت.پرس��یا.پروفیل.

واردات.انحصاری.پروفیل.آلومینیوم.Ponzio.را.اخذ.کرده.است.که.تولید.در.و.پنجره.آن.نیز.
انحصارا.در.اختیار.شرکت.سام.آریا.قرار.گرفته.است.

با.توجه.به.اطالعاتی.که.از.س��وی.مدیر.عامل.ش��رکت.پنجره.سام.آریا.در.اختیار.نشریه.قرار.

گرفت،.پروفیل.Ponzio.دارای.21.طیف.رنگی.آنادایز.مختلف.است.که.کمتر.شرکتی.چنین.
تنوعی.در.رنگ.بندی.دارد..از.دیگر.مزایای.این.پروفیل،.کیفیت.باالی.این.محصول.است.

Ponzio ایتالیا در ایران

پنجره.ایرانیان:.بازرگانی.سینا.تولید.محصوالت.جدید.با.برند.BS،.شامل.یراق.آالت.

دو.حالته،.قفل.س��وئیچی،.اس��پانیولت.بالکنی.آکس.25.و.همچنین.دس��تگیره.سیکو.
استیک.آلومینیومی.و.پالستیک.را.در.سال.1395.به.تولید.انبوه.خواهد.رساند.

بن��ا.بر.اخباری.که.از.س��وی.بازرگانی.س��ینا.در.اختی��ار.تحریریه.پنج��ره.ایرانیان.

ق��رار.گرفت،.به.دنبال.اس��تقبال.ش��ایان.توج��ه.از.محصوالت.این.ش��رکت.به.ویژه.

اس��پانیولت.های.BS،.بازرگانی.سینا.مرحله.دوم.تولید.این.نوع.اسپانیولت.را.با.کیفیت.

و.کارکرد.بهتر.و.آبکاری.مرغوب.تر.آغاز.کرده.است..همچنین.بر.اساس.این.گزارش،.

در.س��ال.1395.محصوالت.جدید.بازرگانی.س��ینا.با.برند.BS،.ش��امل.یراق.آالت.دو.

حالته،.قفل.سوئیچی،.اسپانیولت.بالکنی.آکس.25.و.همچنین.دستگیره.سیکو.استیک.

ارائه.دهنده.پروفیل،.گالوانیزه.و.ملزومات.پنجره.های.دوجداره.می.باشد.آلومینیومی.و.پالس��تیک.به.تولید.انبوه.خواهد.رس��ید..گفتنی.اس��ت،.بازرگانی.س��ینا.

محصوالت جدید بازرگانی سینا در راه است

پنجره.ایرانیان:.هیات.مدیره.انجمن.در.و.پنجره.و.نمای.ایران.جهت.گس��ترش.فعالیت.های.

خود.و.افزایش.ارتباطات.بین..المللی،.در.تاریخ.21.اسفندماه.نشستی.با.انجمن.در.و.پنجره.ترکیه.
)pukab(.در.استانبول.برگزار.کرد.

بنا.بر.اخبار.رسیده.از.استانبول،.هدف.اصلی.این.نشست.که.به.همت.مدیریت.شرکت.ساتیان،.

علیرضا.صدقی.نس��ب.برگزار.شد،.استفاده.از.تجارب.بین.المللی.در.زمینه.گسترش.فعالیت.های.

.،kaan.kutlu.آموزشی.و.ارتقای.سطح.دانش.فنی.کشور.بوده.است..در.این.جلسه.که.آقای

ریاست.انجمن.ترکیه.نیز.حضور.داشت،.اعضای.دو.انجمن.به.تبادل.نظر.درباره.مسائل.مختلف.
پرداختند..مشروح.مذاکرات.انجام.شده.در.این.جلسه.متعاقبا.منتشر.خواهد.شد.

گفتنی.اس��ت،.هیئت.مدیره.انجمن.در.و.پنجره.و.نمای.آلومینیوم.ایران.در.تاریخ.دوم.اسفند.
1394.توسط.مدیران.شرکت.های.معتبر.آلومینیومی.کشور.انتخاب.شدند.

برگزاری نشست  مشترک انجمن در و پنجره و نمای ایران با انجمن pukab ترکیه
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پنج��ره.ایرانیان:.س��ی.و.نهمی��ن.نمایش��گاه.بین.المللی.س��اختمان.از.21.الی.25.
اردیبهشت.ماه.1395.در.استانبول.برگزار.می.شود.

بر.اساس.اخباری.که.شرکت.پارس.رستاک.در.اختیار.تحریریه.پنجره.ایرانیان.قرار.

داد،.نمایشگاه.YAPI.جزو.بزرگترین.نمایشگاه.های.صنعت.ساختمان.در.دنیا.می.باشد.

که.در.مرکز.نمایشگاهی..TUYAP،.و.از.21.تا.25.اردیبهشت.1395.برپا.خواهد.بود..

در.این.نمایشگاه.که.در.14.سالن.برگزار.می.شود،.حدود.1250.شرکت.از.سراسر.دنیا.
مشارکت.داشته.و.بالغ.بر.111.هزار.نفر.از.سراسر.دنیا.از.آن.بازدید.به.عمل.می.آورند.
.،ITE.و.YemFuarcilik.ش��رکت.پارس.رستاک،.به.نمایندگی.از.ش��رکت.های
برگزارکنندگان.این.نمایش��گاه،.از.کلیه.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.ایران.دعوت.کرده.
یک.تور.نمایشگاهی.تدارک.دیده.است.اس��ت.از.این.نمایشگاه.دیدن.کنند..به.همین.منظور.این.شرکت.برنامه.ای.را.در.قالب.

تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ساختمان ترکیه 

اخبار نمایشگاه ها 

نمایشگاه صنعت ساختمان تانزانیا در تیر ماه
پنجره.ایرانیان:.نوزدهمین.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.تانزانیا.از.12.تا.14.تیر.ماه.1395در.

شهر.دارالسالم.برگزار.می.شود.
به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.نوزدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.تانزانیا.در.شهر.
دارالس��الم.از.12.تا.14.تیر.ماه.1395.)2.تا.4.جوالی(.برگزار.خواهد.ش��د..در.این.نمایش��گاه.
آخرین.دس��تاوردهای.صنعت.س��اختمان.به.نمایش.گذاش��ته.خواهد.شد..گفتنی.است،.شرکت.
نمایشگاهی.پارس.رستاک.نمایندگی.برگزارکنندگان.این.نمایشگاه.را.در.ایران.بر.عهده.دارد.

نمایشگاه صنعت ساختمان کنیا در خرداد ماه

پنج��ره.ایرانیان:.نوزدهمین.نمایش��گاه.صنعت.س��اختمان.کنیا.از.15.ت��ا.17.خرداد.ماه.
1395در.شهر.نایروبی.برگزار.می.شود.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.نوزدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.کنیا.در.شهر.

نایروبی.از.15.تا.17.خرداد.ماه.1395.)4.تا.6.ژوئن(.برگزار.خواهد.ش��د..در.این.نمایش��گاه.
آخرین.دستاوردهای.صنعت.ساختمان.به.نمایش.گذاشته.خواهد.شد.

گفتنی.است،.شرکت.نمایشگاهی.پارس.رستاک.نمایندگی.برگزارکنندگان.این.نمایشگاه.
را.در.ایران.بر.عهده.دارد.

دوازدهمین نمایشگاه ساختمان کیش در اردیبهشت 13۹۵

پنج��ره.ایرانیان:.دوازدهمین.نمایش��گاه.بین.المللی.عمران.و.صنعت.س��اختمان.از.28.تا.31.
اردیبهشت.1395.در.جزیره.کیش.برگزار.می.شود.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.جزیره.کیش.از.28.تا.31.اردیبهش��ت.1395.میزبان.دوازدهمین.

نمایش��گاه.بین.المللی.عمران.و.صنعت.س��اختمان.این.شهر.خواهد.بود..این.نمایشگاه.در.محل.
دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.کیش.برگزار.خواهد.شد..

گفتنی.اس��ت،.برنامه..ریزی.و.برگزاری.این.نمایش��گاه..بر.عهده.اتاق.تعاون.ایران.و.ش��رکت.
سرمایه.گذاری.و.توسعه.کیش.می..باشد.

سومین نمایشگاه در و پنجره ارومیه در خرداد ماه

پنجره.ایرانیان:.س��ومین.نمایش��گاه.در.و.پنجره،.یراق.آالت،.کاشی،.سرامیک.و.شیر.آالت.
بهداشتی.از.تاریخ.4.الی.7.خرداد.ماه.در.ارومیه.برگزار.می.شود.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.ارومیه.میزبان.سومین.نمایشگاه.در.و.پنجره،.یراق.آالت،.کاشی،.

س��رامیک.و.شیر.آالت.بهداش��تی.از.4.لغایت.7.خرداد.ماه.خواهد.بود..این.نمایشگاه.به.همت.

شرکت.نمایشگاهی..ارومیه.در.محل.دائمی.نمایشگاه.بین.المللی.این.شهر.برگزار.می.شود.
گفتنی.اس��ت،.همزمان.با.این.نمایشگاه،.دوازدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان،.
معماری.و.انبوه.س��ازی.و.نهمین.نمایش��گاه.بین.المللی.تاسیسات،.سیس��تم.های.گرمایشی.و.

سرمایشی.نیز.برگزار.خواهد.شد.
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تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه در و پنجره اصفهان

پنجره.ایرانیان:.س��ومین.نمایش��گاه.تخصصی.در.و.پنجره،.ماش��ین.آالت.و.صنایع.
وابسته.از.تاریخ.19.لغایت.22.مرداد.ماه.سال.1395.در.اصفهان.برگزار.خواهد.شد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.محل.دائمی.نمایش��گاه..های.بین..المللی.اصفهان.از.19.تا.

22.مرداد.1395.شاهد.برگزاری.سومین.نمایشگاه.تخصصی.در.و.پنجره،.ماشین.آالت.

و.صنایع.وابس��ته.این.ش��هر.خواهد.بود..پیش.تر.قرار.بود.این.نمایش��گاه.از.29.تیرماه.

آغاز.ش��ود.که.بنا.بر.اعالم.رسمی.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.اصفهان،.این.تاریخ.به.19.
مردادماه.تغییر.یافت.

گفتنی.است،.این.نمایشگاه،.توسط.شرکت.سایا.نمای.پارسیان.و.با.همکاری.شرکت.
نمایشگاه.های.بین.المللی.استان.اصفهان.برگزار.می.گردد.

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.پترو.پویا.گرانول.آریانا.در.س��ال.

1395.پروفیل.های.بازس��ازی.را.به.محصوالت.خود.اضافه.

خواهد.کرد.و.همچنین.دستگاه.خم.پروفیل.در.این.مجموعه.
راه.اندازی.خواهد.شد.

آق��ای.غالمرضا.صادقی��ان،.مدیر.عام��ل.و.رئیس.هیئت.

مدیره.ش��رکت.پترو.پویا.گرانول.آریانا،.در.گفتگو.با.خبرنگار.

نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.با.اشاره.به.فعالیت.های.بست..ویژن.

)best.vision(.در.سال.جدید،.اظهار.داشت:.با.عنایت.به.

فرمایشات.مقام.معظم.رهبری.مبنی.بر.نامگذاری.امسال.به.

عنوان.سال.اقتصاد.مقاومتی.اقدام.و.عمل،.پرسنل.و.مجموعه.

پتروپویا،.همچون.گذش��ته.تمام.تالش.خود.را.جهت.ارتقاء.

هم��ه.جانبه.و.ارائه.بیش��ترین.خدمات،.به.مش��تریان.انجام.

می.دهد..وی.در.ادامه.افزود:.بر.این.اس��اس.شرکت.پتروپویا.

قالب..پروفیل.های.بازس��ازی.را.ب��ه.خط.تولیدی.خود.افزوده.

و.در.س��ال.جاری.جهت.رفاه.حال.هر.چه.بیش��تر.مشتریان،.

پروفیل.های.بازسازی.را.نیز.به.سبد.محصوالت.این.شرکت.

خواه��د.افزود..رئیس.هیئت.مدیره.ش��رکت.پترو.پویا.ضمن.

تاکید.بر.تقویت.سیاس��ت.های.مش��تری.مداری.این.شرکت،.

گف��ت:.همچون.س��ال.گذش��ته،.در.س��ال.1395.نیز.برای.

مشتریان.خود.یراق،.گالوانیزه،.شیشه.دوجداره.و.لوازم.جانبی.

را.تولی��د.و.تهیه.کرده.و.همراه.با.پروفیل.بس��ت.ویژن.برای.

آنها.ارس��ال.خواهیم.ک��رد..وی.با.بیان.اینکه.ش��رکت.پترو.

پویا،.در.س��ال.گذش��ته.موفق.شده.اس��ت.خط.تولید.لمینت.

را.نیز.راه.اندازی.کند،.افزود:.در.س��ال.جاری.قصد.توسعه.و.

تنوع.این.محصول.را.داریم..همچنین.جهت.حل.مش��کالت.

مونتاژکاران.خود.و.ارتقا.کیفیت،.در.آینده.ای.نزدیک.دستگاه.
خم.پروفیل.را.نیز.به.مجموعه.پترو.پویا.خواهیم.افزود.

مدیر.عامل.ش��رکت.پترو.پویا.در.ادامه.افزود:.این.شرکت.

به.منظور.س��هولت.دسترس��ی.و.تحویل.س��ریع.پروفیل.به.

مشتریان.هر.شهرس��تان،.و.در.ادامه.روند.توسعه.و.افزایش.

انبارهای.کاال.قصد.دارد.انبارهای.متعدد.دیگری.در.س��طح.

اس��تان.های.کش��ور.دایر.کند.تا.زمان.تحویل.و.هزینه.های.
حمل.کاهش.یابد.

توسعه فعالیت های پترو پویا )بست ویژن( در سال جدید

پنجره.ایرانیان:.شرکت.ویندور.دستگاه.پانچ.پنوماتیک.را.به.سبد.محصوالت.خود.اضافه.کرد.
بنا.بر.اخباری.که.از.سوی.شرکت.ویندور.در.اختیار.خبرنگار.نشریه.پنجره.ایرانیان.قرار.گرفت،.
این.ش��رکت.در.س��ال.1395.دس��تگاه.پانچ.پنوماتیک.را.نیز.در.کنار.سایر.ماشین.آالت.خود.به.
بازار.عرضه.می.کند..این.اقدام.شرکت.ویندور.جهت.تکمیل.سبد.محصوالت.این.شرکت.و.رفاه.

حال.مشتریان.ویندور.صورت.گرفته.است.
گفتنی.اس��ت،.ویندور.برای.فروش.این.دس��تگاه.شرایط.خاص.ویژه.ای.را.لحاظ.کرده.است،.

از.جمله.این.شرایط.می.توان.به.قیمت.های.مناسب.و.اقساط.بلند.مدت.فروش.اشاره.کرد..

محصول جدید ویندور وارد بازار شد
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پنج��ره.ایرانی��ان:.احمد.پورف��الح.رئیس.اتاق.مش��ترک.بازرگانی،.

صنایع،.معادن.و.کش��اورزی.جمهوری.اسالمی.ایران.و.ایتالیا.و.مدیر.

عامل.ش��رکت.س��کو.ایران،.موفق.به.دریافت.جایزه.لئوناردو.از.دست.
رئیس.جمهور.ایتالیا.شد.

به.گ��زارش.ایرنا،.س��رجو.ماتارال.رئی��س.جمهوری.ایتالی��ا،.جایزه.

لئوناردو.را.ک��ه.مهمترین.جایزه.اقتصادی.کمیته.کیفیت.این.کش��ور.

محس��وب.می.ش��ود،.به.احمد.پورفالح.یکی.از.تولیدکنندگان.پروفیل.
کشورمان.اهدا.کرد.

پورف��الح.که.برنده.جایزه.س��ال.2015.لئوناردو.ش��ده.اس��ت،.روز.

دوش��نبه.17.اس��فندماه،.طی.مراس��می.ک��ه.در.محل.کاخ.ریاس��ت.

جمهوری.ایتالیا.در.رم.با.حضور.فدریکا.گوئیدی.وزیر.توسعه.اقتصادی،.

جورجو.اس��کوئینیتزی.رئی��س.اتحادیه.صنایع.،.لوئی��زا.تودینیرئیس.

کمیته.لئون��اردو.و.ریکاردو.مونتی.رئیس.آژانس.تجارت.خارجی.ایچه.

و.جمعی.از.کارآفرینان.ایتالیایی.برگزار.ش��د،.این.جایزه.مهم.را.که.هر.

س��ال.به.یکی.از.فعاالن.اقتصادی.در.یکی.از.کش��ورهای.جهان.اعطا.

می.ش��ود،.دریافت.ک��رد..اعطای.این.جایزه.مهم.اقتص��ادی.ایتالیا.به.

احمد.پورفالح،.به.دلیل.کمک.وی.به.توس��عه.و.بهبود.روابط.فرهنگی.
و.اقتصادی.میان.ایران.و.ایتالیا.است.

پورفالح.مدیرعامل.ش��رکت.س��کو.ایران.که.سال.گذشته.نیز.لقب.

ش��والیه.کاری.در.بخش.صنایع.را.از.رئی��س.جمهوری.ایتالیا.دریافت.

ک��رد،.پس.از.مراس��م.اهدا.جای��زه.لئوناردو.ضمن.ابراز.خرس��ندی.به.

خبرن��گار.ایرنا.در.رم.گفت:.این.جایزه.متعلق.به.همه.ایرانی.ها.اس��ت..

من.20.س��ال.اس��ت.که.به.طور.داوطلبانه.در.ات��اق.بازرگانی.ایران.و.

ایتالی��ا.قبول.مس��وولیت.ک��رده.ام..این.اتاق.بازرگان��ی.قدیمی.ترین.و.

بزرگ.ترین.اتاق.مش��ترک.ایران.با.یک.کشور.اروپایی.و.جهانی.است.

ک��ه.بیش.از.3.هزار.عضو.دارد.که.متش��کل.از.بزرگ.ترین.بنگاه.های.
اقتصادی.دولتی.و.خصوصی.است.

ایوان.لوبلو.رئی��س.اتحادیه.اتاق.های.بازرگان��ی.ایتالیا.ضمن.ابراز.

خرس��ندی.از.فضای.ایجاد.شده.در.دوران.پساتحریم،.به.خبرنگار.ایرنا.

گفت:.جایزه.لئوناردو.نشانی.بسیار.مهم.است.و.حاکی.از.کیفیت.باالی.
تولیدات.است.

امروز.کیفیت.یک.موضع.محوری.اس��ت.و.ما.از.اینکه.یک.فضای.

بزرگ.برای.ایران.باز.شده.است،.بسیار.خوشحالیم..سفر.اخیر.روحانی.

رئیس.جمه��وری.ایران.به.ایتالیا.نیز.فرصتی.برای.دیدارهای.دوجانبه.

ب��ا.اتاق.های.بازرگانی.ایرانی.که.رابطه.بس��یار.خوب��ی.با.آنها.داریم.و.

می.خواهی��م.آن.را.تقوی��ت.کنیم،.بود..روزاریو.الس��اندرلو.رئیس.اتاق.

بازرگان��ی.ایتالیا.�.ایران،.نی��ز.گفت:.اعطای.این.جای��زه.به.پورفالح.

بسیار.مهم.است.زیرا.روابط.شرکت.های.ایرانی.و.ایتالیایی.به.رسمیت.

ش��ناخته.ش��ده،.به.این.معن��ی.که.ایران.ب��ا.نماینده.خ��ود.وارد.مدار.
بین.المللی.شده.است.

کمیته.لئوناردو.در.س��ال.1993.به.ابتکار.مشترک.سرجو.پینینفارینا،.

جانی.انیئلی،.اتحادیه.صنایع.کونفیندوس��تریا.و.آژانس.تجارت.خارجی.

ایچه.شکل.گرفت.و.امروز.بیش.از.150.عضو.دارد..این.کمیته.با.هدف.

ترویج.و.تقویت.کیفیت.ایتالیایی.در.جهان.تشکیل.شد..در.پایان،.اتاق.
بازرگانی.ایتالیا.و.ایران.نیز.یک.لوح.تقدیر.به.احمد.پورفالح.اهدا.کرد.
پنج��ره.ایرانیان.نیز.این.موفقیت.را.ب��ه.جناب.آقای.پورفالح.و.کل.

صنعت.در.و.پنجره.و.نمای.کشورمان.تبریک.می.گوید.

مدیریت سکو ایران برنده مهمترین جایزه اقتصادی ایتالیا
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پنج��ره.ایرانیان:.مهندس.محس��ن.صفای��ی.در.پی.

اهدای.جایزه.لئوناردو،.مهمترین.جایزه.کمیته.اقتصادی.

ایتالیا،.توس��ط.ریاس��ت.جمهوری.این.کشور.به.احمد.

پورفالح،.رئیس.اتاق.مشترک.بازرگانی،.صنایع،.معادن.

و.کش��اورزی.ایران.و.ایتالیا.و.مدیر.عامل.س��کو.ایران،.
پیام.تبریکی.خطاب.به.ایشان.صادر.کرد..

متن.پیام.محس��ن.صفایی،.عض��و.هیئت.نمایندگان.

اتاق.بازرگانی.ایران.و.مدیر.عامل.ش��رکت.همارش��تن.
به.شرح.زیر.است:

»اس��تاد.ارجمند.و.م��رد.کوش��ش.و.ادب،.جناب.آقای.

مهندس.احم��د.پورفالح.مدیریت.محترم.عامل.ش��رکت.
سکو.ایران.و.مدیریت.محترم.اتاق.بازرگانی.ایران.و.ایتالیا؛
با.احت��رام.و.افتخ��ار.ف��راوان.از.طرف.تم��ام.یاران.
صنع��ت.در.و.پنج��ره،.دریافت.جایزه.نوب��ل.اقتصادی.
لئوناردو.ایتالیا.را.ب��ه.جنابعالی.تبریک.عرض.می.کنیم.
و.امیدواری��م.بتوانی��م.رهرو.راه.ش��ما،.الگوی.اخالق.و.

کوشش،.باشیم«.
گفتنی.است،.احمد.پورفالح.که.سال.گذشته.نیز.لقب.

ش��والیه.کاری.در.بخش.صنای��ع.را.از.رئیس.جمهوری..

.ایتالیا...دریافت.کرده.بود،.در.تاریخ.17.اس��فندماه.س��ال.

جاری،.طی.مراس��می.در.کاخ.ریاست.جمهوری...ایتالیا.

مهمتری��ن.جای��زه.اقتص��ادی.کمیته.کیفی��ت،.جایزه.

.لئوناردو،.را.از.دس��تان.ریاس��ت.جمهوری.کشور.ایتالیا،.
سرجو.ماتارال.دریافت.داشت.

پیام تبریک محسن صفایی خطاب به احمد پورفالح 

پنجره.ایرانیان:.شرکت.افام.ماشین.آالت.خدمات،.موفق.شد.نمایندگی.برند.ایتالیایی.
LGF،.تولیدکننده.ماشین.آالت.مونتاژ.در.و.پنجره.و.نما.را.اخذ.کند.

بنا.بر.اخباری.که.از.سوی.شرکت.افام.ماشین.آالت.خدمات.در.اختیار.نشریه.پنجره.

ایرانیان.قرار.گرفت،.این.ش��رکت.توانسته.است.نمایندگی.فروش.محصوالت.شرکت.

ایتالیایی.LGF.را.دریافت.کند..این.شرکت.تولیدکننده.ماشین.آالت.مونتاژ.در.و.پنجره.
و.نما.می.باشد..

بر.این.اساس،.شرکت.LGF.ایتالیا،.تامین.کننده.ماشین.آالت.شرکت.های.ماشین.ساز.

در.کش��ورهای.ایتالیا،.آلمان.و.انگلستان.است،.که.از.این.پس.افام.تنها.نمایندگی.این.
شرکت.در.ایران.را.بر.عهده.خواهد.داشت.

عالقه.مندان.برای.کسب.اطالعات.بیشتر.در.این.خصوص.می.توانند.با.شرکت.افام.
ماشین.آالت.خدمات.تماس.حاصل.یا.به.وبسایت.این.شرکت.مراجعه.کنند.

افام نمایندگی انحصاری شرکت LGF ایتالیا را دریافت کرد

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.فوالد.پی��چ.جهت.تکمیل.کردن.

سبد.محصوالت.خود،.لوالهای.قابل.تنظیم.پنجره،.لوالهای.

قاب��ل.تنظی��م.در،.ورق.های.تقویتی.گالوانیزه.و.چس��ب.های.

س��یلیکون.ماس��تیک.ندکس.پنجره.را.به.س��بد.محصوالت.
خود.افزود.

بنا.بر.اخباری.که.مدیر.عامل.ش��رکت.فوالد.پیچ.در.اختیار.

تحریریه.پنجره.ایرانیان.قرار.داد،.ش��رکت.فوالد.پیچ.با.توجه.

به.نیاز.مش��تریان،.سبد.محصولی.خود.را.تکمیل.کرد..بر.این.

اساس،.این.شرکت.لوالهای.قابل.تنظیم.در.و.لوالهای.قابل.

تنظیم.پنجره.را.نیز.در.کنار.محصوالت.پیش��ین.خود.به.بازار.
عرضه.خواهد.کرد.

گفتنی.است،.شرکت.فوالد.پیچ.ارائه.دهنده.انواع.یراق.آالت.

ل��وازم. و. ماس��تیک. س��یلیکون. چس��ب.های. .،Endow
شیشه.های.دو.جداره.است.که.در.شهر.اراک.فعالیت.می.کند.

محصوالت جدید فوالد پیچ
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.کنندگان.در.نخس��تین.گردهمایی.فعاالن.

بخش.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.وابسته.آلومینیوم.که.در.تاریخ.2.بهمن.

1394.در.هتل.اوین.تهران.برگزار.ش��د،.نمایندگان.خود.را.در.کانون.
تخصصی.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.وابسته.انتخاب.کردند.

به.گزارش.س��رویس.خبری.پنجره.ایرانیان،.شامگاه.دوم.بهمن.ماه.

1394،.س��الن.کوه.ن��ور.هتل.اوین.میزبان.فع��االن.و.صاحب.نظران.

بخ��ش.در،.پنج��ره،.نما.و.صنای��ع.وابس��ته.آلومینیوم.ب��ود..در.این.

مراس��م.که.نخس��تین.گردهمایی.فعاالن.این.بخش.بوده.و.توس��ط.

س��ندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.برگزار.می.گردید،.مدیران.بسیاری.
از.شرکت.های.معتبر.آلومینیومی.کشور.حضور.داشتند.

.شرکت.کنندگان.در.انتهای.این.جلسه.نمایندگان.خود.را.در.کانون.

تخصصی.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.وابس��ته.انتخاب.کردند..این.کانون.

که.با.حمایت.س��ندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.تشکیل.شده.است،.

وظیفه.شناسایی.و.بررسی.مشکالت.این.صنعت.و.پیگیری.جهت.رفع.
این.مشکالت.را.برعهده.خواهد.داشت.

در.ابت��دای.این.مراس��م.مهندس.رضایی،.دبیر.اجرایی.س��ندیکای.

آلومینیوم،.طی.س��خنانی.هدف.از.تش��کیل.این.گردهمایی.را.اتحاد.

و.همگرایی.و.با.چش��م.انداز.ارتقاء.و.تعالی.جایگاه.صنعت.در،.پنجره،.

نما.و.صنایع.مرتبط.و.به.عنوان.پیش.زمینه.ای.برای.ایجاد.یک.کانون.

تخصصی.در.جهت.صیانت.از.منافع.شرکت.ها.برشمرده.و.تاکید.کرد.

این.کانون.تالش.خواهد.داش��ت.تا.ب��ا.بهره.گیری.از.قابلیت.های.این.

صنعت.و.هدایت.جریان.های.تصمیم.ساز.توانمندی.های.موجود.را.در.

قالب.خرد.جمعی.به.واقعیت.های.ملموس.و.عینی.مبدل.ساخته.و.آنها.

را.در.جهت.رش��د.و.تعالی.جایگاه.این.صنعت.که.به.راس��تی.شایسته.
آن.است،.به.کار.بندد.

دبی��ر.اجرای��ی.س��ندیکای.آلومینی��وم.در.ادامه.ب��ه.معرفی.دیگر.

س��خنرانان.این.جلسه.پرداخت..در.این.گردهمایی.13.تن.از.مدیران.

حاضر.طی.س��خنانی،.اهداف.کوتاه.م��دت.و.بلند.مدت.گردهمایی.را.

تش��ریح.کردن��د.و.به.منظور.ارتقاء.جایگاه.صنع��ت.در.و.پنجره.و.نما.
پیشنهاداتی.ارائه.دادند.

در.ادامه.این.مراس��م،.به.منظور.تحقق.اه��داف.همایش،.موضوع.

انتخاب.نمایندگان.مطرح.و.جلسه.وارد.مرحله.رای.گیری.عمومی.شد.

و.حاضران.از.میان.کاندیداهای.موجود،.9.تن.را.به.عنوان.نمایندگان.

خ��ود.از.طری��ق.آرای.مخفی.انتخ��اب.کردند..پس.از.ش��مارش.آراء.
ماخوذه،.نمایندگان.منتخب.بدین.شرح.اعالم.شدند؛.آقایان:

1..حمید.شعبانی.از.شرکت.قشم.آلومان
2..آرش.فرخ.از.شرکت.پنجره.دیبا

3..آرش.فداکار.از.شرکت.سایتال.ساخت.
4..فریور.از.شرکت.واالد

5..علیرضا.صدقی.نسب.از.شرکت.ساتیان
6..حسین.باوفا.از.شرکت.آلومات
7..سلطانی.از.شرکت.اسپیرال

8..علمی.از.شرکت.رنگین.پروفیل.کویر.
9..محمدرضا.قائمیان.از.شرکت.فوم.اینداستری.

در.پایان.این.جلسه.از.شرکت.کنندگان.به.صرف.شام.پذیرایی.شد..

گفتنی.است،.مش��روح.گزارش.این.مراسم.در.همین.شماره.نشریه.
پنجره.ایرانیان.منتشر.شده.است.

نمایندگان منتخب کانون تخصصی در، پنجره و نما انتخاب شدند
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پنجره.ایرانیان:.شرکت.دکونیک.در.نمایشگاه.نورنبرگ.2016.محصوالت.جدیدی.
را.به.بازار.عرضه.کرد.

بر.اساس.اخباری.که.از.س��وی.شرکت.دکونیک.در.اختیار.تحریریه.پنجره.ایرانیان.
قرار.گرفت،.محصوالت.جدید.این.شرکت.در.نمایشگاه.نورنبرگ.آلمان.رونمایی.شد.
از.جمله.محصوالت.دکونیک.که.در.نمایش��گاه.دوس��االنه.نورنبرگ.رونمایی.شد،.
می.توان.به.درهای.ورودی.جدیدی.اش��اره.کرد.که.با.تلفیق.پنل.های.یو.پی.وی.سی.
و.فلزی.طراحی.و.تولید.ش��ده..اند..همچنین.نوعی.سیستم.نما.با.تلفیق.پروفیل.یو.پي.
وي.س��ي.و.آلومینیوم.از.تازه..ترین.محصوالتی.بود.ک��ه.در.غرفه.دکونیک.در.معرض.
دید.عموم.قرار.گرفت..این.محصول.ضمن.باالبردن.ضریب.آب..بندی.نمای.کار.شده،.

از.قیمت.بسیار.مناسب.تری.نیز.نسبت.به.نمونه.های.مشابه.برخوردار.است.
.همچنین.نوعی.پروفیل.خاص.برای.پنجره.های.فرانسوی.در.این.نمایشگاه.عرضه.
ش��د.که.مولیون.های.این.سیس��تم.از.عرض.بسیار.اندکی.برخوردار.بوده.که.به.پنجره.

زیبایی.و.جلوه.خاصی.می.بخشند.
گفتنی.اس��ت،.نمایشگاه.در.و.پنجره،.شیش��ه.و.ماشین..آالت.نورنبرگ،.مصادف.بود.
با.ش��صتمین.س��الگرد.راه.اندازی.کارخانه.) INOUTIC(.آلمان.که.یکي.از.مجموعه.
کارخانه.هاي.هولدینگ.دکونیک.مي.باش��د..به.همین.مناس��بت.جشنی.در.غرفه.این.
شرکت.در.نمایش��گاه.برگزار.گردید.و.ضمن.بیان.تاریخچه.این.واحد.بزرگ.تولیدي،.

نمونه.هایي.از.محصوالت.این.شرکت.در.معرض.دید.عموم.قرار.گرفت.

پنجره.ایرانیان:.غرفه.ش��رکت.دکونیک.در.نمایشگاه.تویاپ.2016.در.شهر.استانبول،.

ش��اهد.رونمایی.از.جدیدترین.محصول.این.ش��رکت،.یعنی.سیس��تم.کش��ویی.رویایی.
)Dream slide(.بود.

بنا.بر.گزارش.رسیده.از.شرکت.دکونیک،.این.شرکت.در.غرفه.خود.در.نمایشگاه.تویاپ.

اس��تانبول.سیس��تم.های.پروفیلی.جدید.را.عرضه.کرد..یکی.از.این.سیس��تم.ها.که.برای.

نخس��تین.بار.در.معرض.دید.عموم.قرار.می.گرفت،.سیس��تم.پنجره.های.کشویی.رویایی.
)Dream slide(.بود.

بر.اس��اس.این.گزارش،.سیستم.کشویی.رویایی.شباهت.بسیاری.به.سیستم.لیفت.اند.

اس��الید.داشته،.عالوه.براینکه.از.قیمت.بسیار.مناس��ب.تری.برخودار.است..ضمن.اینکه.

در.سیس��تم.کشویی.رویایی.به.هیچ.وجه.از.نوارهای.مویی.استفاده.نشده،.و.جهت.کلیه.

اتصاالت.این.نوع.پنجره.ها.از.نوارهای.گسگت.تی.پی.وی.استفاده.شده.است..در.نتیجه.
عایق.بودن.این.پنجره.نسبت.به.نمونه.های.مشابه.افزایش.چشمگیری.یافته.است.

همچنین.در.این.سیستم.از.یراق.خاصی.استفاده.می.شود.که.قابلیت.های.منحصربفردی.

را.به.این.پنجره.ها.می.بخش��د؛.از.جمله.به.کمک.این.سیستم،.تولید.پنجره.های.کشویی.

ب��ا.ابعاد.بزرگتر.��.بیش.از.2.5.متر.��.نیز.ممکن.می.ش��ود..همچنین.در.خصوص.باز.و.

بسته.شدن.پنجره.ها.نیز.در.این.سیستم.در.مقایسه.با.سیستم.های.دیگر.کشویی،.بهبود.

بس��یاری.حاصل.شده.است..ضمن.اینکه.در.سیستم.کشویی.رویایی،.مشکالت.سیستم.

فولک��س.واگنی.نیز.حل.می.ش��ود.بدین.معنی.که.ریل.بی��رون.از.فریم.قرار.نمی.گیرد.و.
محدودیت.برای.میزان.عرض.و.ارتفاع.پنجره.های.تولیدی.بسیار.باالتر.خواهد.بود..

ش��رکت.دکونیک.تضمین.کرده.اس��ت.که.پنجره.های.تولید.ش��ده.با.سیستم.رویایی.

کش��ویی.به.خاطر.استفاده.از.نوارهاي.الس��تیکي،.نوع.پروفیل.هاي.مصرفي.و.مکانیزم.
متفاوت.یراق.،.100.درصد.عایق.صوتی.و.حرارتی.خواهند.بود.

گفتنی.اس��ت،.هفدهمین.نمایش��گاه.در.و.پنجره.تویاپ.از.19.تا.22.اسفند.1394.در.
شهر.استانبول.ترکیه.برگزار.شد.

عرضه محصوالت جدید دکونیک در نورنبرگ

دکونیک رونمایی کرد: محصول رویایی تویاپ 2016

اخبار شرکت دکونیک
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پنجره.ایرانیان:.در.دومین.روز.از.هفدهمین.نمایشگاه.در.و.پنجره.تویاپ،.

مالک.و.رئیس.هیئت.مدیره.کاله.کیلیت.از.فعالیت.های.شرکت.نوید.تجارت.
آرسام.ایران.و.زحمات.مدیریت.این.شرکت،.علی.خرم.تقدیر.و.تشکر.کرد.
.)sedat.ozgur(.بنا.بر.اخبار.رس��یده.از.استانبول،.آقاي.سدات.اوزگور
ب��ا.حضور.در.غرف��ه.کاله.کیلی��ت.در.دومین.روز.از.هفدهمین.نمایش��گاه.
در.و.پنج��ره.تویاپ.از.عل��ی.خرم،.مدیریت.نوید.تجارت.آرس��ام،.به.پاس.
فعالیت.های.گس��ترده.و.موفقیت.های.ش��ایان.توجه.این.ش��رکت.در.سال.

گذشته.قدردانی.به.عمل.آورد.
بر.اس��اس.این.گ��زارش،.مالک.کال��ه.کیلیت.ضمن.اع��الم.رضایت.از.
همکاري.ش��کل.گرفته.با.شرکت.نوید.تجارت.آرسام،.موفقیت.های.حاصله.
را.مرهون.اتخاذ.سیاس��ت.هاي.هوشمندانه.مدیریت.این.شرکت.آقاي.علي.
خرم،.زحمات.بي.دریغ.تیم.صادرات.کاله.و.تیم.فروش.شرکت.نوید.تجارت.
آرسام.دانسته.و.ابراز.امیدواري.کرد.که.این.همکاري.در.سایه.حمایت.همه.
جانبه.کاله.و.اداره.هوش��مندانه.امور.توسط.دفتر.کاله.ایران.براي.سال.هاي.

متمادي.ادامه.یابد.
رئیس.هیئت.مدیره.کاله.کیلیت.ضمن.تاکید.بر.اهمیت.مش��تریان.ایراني.
براي.ایش��ان.و.مجموعه.کاله.در.تمامی.مقاط��ع.زمانی،.یادآوری.کرد.که.
نخس��تین.صادرات.این.کشور.در.س��ال.1975.به.ایران.انجام.شده.است.و.
از.ای��ن.جهت.خانواده.اوزگور.حمایت.ایرانیان.از.محصوالت.ش��رکت.کاله.
را.هیچ��گاه.فراموش.نخواهند.کرد..وی.افزود:.بنابراین،.ما.برای.ادای.دین.
خ��ود.به.ایرانی��ان،.همواره.اهمیت.خاصی.برای.آن��ان.قائل.بوده.و.توجهی.

ویژه.ای.نسبت.به.آنان.داریم.
آقاي.س��دات.اوزگور.همچنین.تجربه.موفق.این.همکاري.را.زمینه.س��از.
توس��عه.همکاري.هاي.آتي.برش��مرد..آقاي.خرم.نیز.ضم��ن.اعالم.مراتب.
قدردان��ي.خ��ود.از.حمایت.ه��اي.بي.دری��غ.ایش��ان.در.پیش��برد.اهداف.و.
سیاس��ت.هاي.کلي.تبیین.ش��ده،.این.همکاري.را.مایه.مس��رت.و.موفقیت.

مشترک.دو.شرکت.دانست.
گفتنی.اس��ت.شرکت.نوید.تجارت.آرسام.به.عنوان.دفتر.مشترک.المنافع.
کاله.کیلیت.در.ایران،.نمایندگی.انحصاری.توزیع.و.فروش.محصوالت.این.

شرکت.را.بر.عهده.دارد.

مالک کاله کیلیت از مدیریت نوید تجارت آرسام تقدیر کرد

پنجره.ایرانیان:.بنابر.اعالم.فرماندار.رفس��نجان،.کارخانه.آلومینیوم.س��ازی.240.هزار.تنی.با.
اشتغال.زایی.برای.3000.نفر.در.رفسنجان.احداث.می.شود.

به.گزارش.ایس��نا،.حمید.مالنوری،.در.جلسه.رفع.موانع.احداث.کارخانه.آلومینیوم.سازی.240.

هزار.تنی.اظهار.کرد:.شرکت.آلومینیوم.پارس.هنزا.در.سال.1382.برنامه.ساخت.کارخانه.شمش.

آلومینیوم.150.هزار.تن.را.در.دس��ت.اقدام.داشت.که.در.سال.های.بعد.به.دلیل.وجود.تحریم.ها.

طرح.متوقف.گردید،.اما.س��رمایه.گذاران.از.یک.س��ال.قبل.مجدد.طرح.را.جهت.اجرا.در.دست.

گرفتند..وی.بیان.کرد:.در.کنار.این.پروژه.طرح.آندسازی.با.ظرفیت.150.هزار.تن.نیز.اجرا.شد..

همچنین.جهت.رسیدن.به.برق.پروژه.برای.تامین.407.مگاوات،.یک.نیروگاه.500.مگاواتی.و.
پست.مربوطه.جنب.این.پروژه.ها.احداث.می.شود.

فرماندار.رفسنجان.خاطرنشان.کرد:.در.طرح.مذکور.برای.3000.نفر.فرصت.شغلی.پیش.بینی.
شده.و.سرمایه.گذاری.طرح.نیز.حدود.3000.میلیارد.تومان.است.

کارخانه آلومینیوم سازی 240 هزار تنی در رفسنجان 
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پنجره.ایرانیان:.گردهمایی.پایان.س��ال.ش��رکت.فناوری.

داده.پویش��گر.ب��ا.موضوع.نقش.و.اهمیت.جایگاه.ش��رکت.

فناوری.داده.پویشگر.در.صنعت.در.و.پنجره.کشور.با.حضور.

کلیه.پرس��نل.دفاتر.این.ش��رکت.در.روز.22.اسفند.ماه.سال.
94.برگزار.شد.

ب��ه.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.گردهمایی.ش��رکت.

فناوری.داده.پویش��گر.در.22.اسفند.ماه.سال.94.به.همراه.

پذیرایی.ناهار.و.با.حضور.کلیه.پرس��نل.دفاتر.این.ش��رکت،.

در.س��الن.جلسات.دفتر.اصفهان.آغاز.ش��د..این.گردهمایی.

با.س��خنرانی.مدیری��ت.مجموعه،.مهندس.علیرضا.ش��امی.

رس��میت.یافت..وی.در.سخنان.خود.با.بیان.نقش.و.اهمیت.

جایگاه.ش��رکت.داده.پویش��گر.در.صنع��ت.در.و.پنجره،.بر.

اهمی��ت.خدم��ات.ارائ��ه.داده.ش��ده.تاکید.ک��رد..مهندس.

علیرض��ا.ش��امی.با.توضی��ح.مثلث.س��ه.گانه.رضایت.مندی.

مش��تریان،.توس��عه.صنعت.در.و.پنجره،.گس��ترش.و.بهبود.

نرم.افزاره��ای.این.صنعت،.به.بیان.افق.های.ش��رکت.برای.

سال.1400.پرداخت.و.بر.اساس.آن.اهداف،.تقسیم.بندی.ها.

و.زمان.بندی.ه��ای.الزم.جهت.برنامه.ریزی.و.پیاده.س��ازی.

طرح.ه��ای.مورد.نظر.را.تبیین.ک��رد..همچنین.در.ادامه.این.

گردهمای��ی،.این.طرح.ها.مورد.بررس��ی،.تجزی��ه.و.تحلیل.

س��ایر.شرکت.کنندگان.قرار.گرفت..در.بخش.دیگری.از.این.

گردهمایی،.مدیران.بخش.ها.گزارش��ی.از.عملکرد.س��الیانه.

خود.ارائه.دادند..در.پایان.این.گردهمایی،.ش��رکت.کنندگان.

ب��ه.صرف.عصرانه.مورد.پذیرایی.قرار.گرفتند.و.در.س��اعت.

18.روز.22.اس��فند.ماه.سال.94.آخرین.گردهمایی.شرکت.
فناوری.داده.پویشگر.به.کار.خود.خاتمه.داد.

گردهمایی خانواده بزرگ فناوری داده پویشگر در واپسین روزهای سال 1394 

پنج��ره.ایرانی��ان:.همزمان.با.برگزاری.نمایش��گاه.در.و.پنجره.تویاپ.اس��تانبول،.خانواده.

کاتس��ان.ضمن.بازدید.از.کارخانه.این.ش��رکت.در.ش��هر.اسکیش��هیر،.در.کارگاه.آموزش��ی.
تخصصی.که.در.محله.این.کارخانه.برپا.شده.بود.شرکت.کرد.

محمدرضا.رکنی.زاده.مدیرفروش.کاتس��ان،.در.گفتگوی.خود.ب��ا.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.

ضم��ن.اعالم.این.خبر.تاکید.کرد:.کاتس��ان.همواره.براین.باور.اس��ت.که.آموزش.متداوم.و.

مثمر.ثمر.نقش.مهمی.در.رش��د.و.ارتقای.س��طح.آگاهی..مصرف.کنندگان.داش��ته.و.یکی.از.

راه.های.پویایی.و.پیشرفت.شرکت.ها.به.شمار.می.رود..به.همین.منظور.همزمان.با.برگزاری.

نمایش��گاه.در.و.پنجره.تویاپ.س��فری.جهت.بازدید.خانواده.کاتسان.از.این.کارخانه.تدارک.

دیده.ش��د..ضمن.اینکه.طی.این.بازدید.کارگاهی.آموزش��ی.تخصصی.به.مدت.7.ساعت.در.

محل.کارخانه.برگزار.شد..سر.فصل.های.این.کارگاه.آموزشی.عبارت.بودند.از:.شناخت.مواد،.
چگونگی.مراحل.تولید.و.تشخیص.مواد.اولیه.درجه.یک.موجود.در.بازار.جهانی..

رکنی.زاده.در.پایان،.ضمن.تبریک.سال.نو..به.مصرف.کنندگان.محصوالت.مختلف.کاتسان،.
مژده.داد.که.تولید.و.عرضه.محصوالت.جدید.کاتسان.در.سال.1395.آغاز.خواهد.شد.

گفتنی.است،.شرکت.کاتسان.سال.هاست.در.زمینه.توزیع.انواع.چسب.های.پلی..سولفاید.و.
بوتیل.با.برندهای.مطرح.اکوپالست،.کاتپالست.و.استارپالست.در.بازار.ایران.فعالیت.دارد.

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی در کارخانه کاتسان 

راه اندازی ماشین آالت فوم اینداستری در شیراز
پنجره.ایرانیان:.ماش��ین.آالت.ایتالیایی.مونتاژ.در.و.پنجره..آلومینیومی.با.برند.فوم.اینداستری.

در.شیراز.نصب.و.راه.اندازی.شد.
محمدرضا.قائمیان،.در.گفتگو.با.سرویس.خبری.پنجره.ایرانیان،.ضمن.اعالم.این.خبر،.افزود:.
در.آخرین.هفته.از.بهمن.ماه.خط.مونتاژ.آلومینیوم.در.کارگاه.آقای.اخالق.عالم.واقع.در.ش��یراز.
نصب.شد..این.خط.متشکل.از.5.دستگاه.بوده.و.قابلیت.تولید.و.مونتاژ.انواع.در.و.پنجره.و.نمای.

آلومینیومی.را.دارا.می.باشد.
قائمیان.در.بخش.دیگر.از.س��خنان.خود،.به.برنامه.های.آموزش��ی.ش��رکت.فوم.اینداستری.
اشاره.کرده.و.اظهار.داشت:.در.روزهای.گذشته.در.شهر.همدان.یک.دوره.آموزش.ساخت.در.و.
پنجره.های.آلومینیومی.را.برگزار.کردیم..این.دوره.که.توسط.کارشناسان.خبره.فوم.اینداستری.
اداره.می.ش��د،.در.محل.کارگاه.ش��رکت.کیمیا.پنجره.الوند.برگزار.شد.و.طی.آن.کلیه.کارکنان.

این.شرکت.آموزش.های.الزم.جهت.ساخت.و.مونتاژ.در.و.پنجره.های.آلومینیومی.را.فرا.گرفتند.
گفتنی.اس��ت،.شرکت.فوم.اینداس��تری،.تولیدکننده.ماشین.آالت.در.و.پنجره.و.نما.آلومینیوم.
نرم��ال.و.ترمال.بریک.از.کش��ور.ایتالیا.می..باش��د..همچنین.این.ش��رکت.برگزاری.دوره.های.

آموزش.ساخت.و.مونتاژ.در.و.پنجره.را.نیز.در.برنامه.های.کاری.خود.قرار.داده.است.
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پنجره.ایرانیان:.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.فضای.پسابرجام.را.

فرصت.مغتنمی.برای.پروژه.های.بزرگ.دانس��ت.که.این.فضا.

می.تواند.شرایط.اشتغال.گسترده.ای.را.برای.مهندسان.سراسر.
کشور.فراهم.کند.

به.گزارش.ایس��نا،.عباس.آخوندی.در.همایش.بزرگداش��ت.

روز.مهن��دس.اظهار.کرد:.در.مقطع.زمان��ی.قرار.داریم.که.در.

حوزه.مس��کن،.شهرس��ازی.و.حمل.و.نقل،.پروژه.هایی.یکی.

پس.از.دیگری.در.آینده.افتتاح.خواهد.ش��د.که.فرصتی.برای.
اشتغال.مهندسان.فراهم.می.کند.

وی.افزود:.نوس��ازی.تمام.ناوگان.ریل��ی،.هوایی،.جاده.ای،.

توسعه.دریا،.توسعه.بنادر،.توس��عه.پتروشیمی.و.فرودگاه.های.

کشور.در.دوران.پسابرجام.این.نوید.را.می.دهد.که.فصل.شروع.

پروژه.های.بزرگ.فرارس��یده.اس��ت..این.فضا.شرایط.را.برای.

توس��عه.اقتصاد.دانش.بنیان.و.همچنین.فرصتی.برای.اشتغال.
مهندسان.است.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.خصوص.اخالق.مهندسی.اظهار.

ک��رد:.اگر.بخواهیم.کش��ور.در.داخل.و.در.منطقه.درخش��ش.

داشته.باشد.باید.به.ارزش.های.فرهنگی.و.تمدنی.توجه.کنیم..

تعهد،.وفای.به.عهد.و.توجه.به.زیردست.از.جمله.این.مباحث.
است.که.باید.در.اخالق.مهندسی.به.آن.پایبند.باشیم.

آخوندی.با.بی��ان.اینکه.طی.روزهای.اخی��ر.هیئت.وزیران.

ب��رای.اولی��ن.بار.چارچوب.اخ��الق.مهندس��ی.را.به.تصویب.

رس��انده.گفت:.به.زودی.می.توانیم.مباحث.مربوط.به.اخالق.

مهندسی.را.با.کمک.شما.اجرا.کنیم..اصلی.ترین.مسئله.بحث.

اخالق.و.عدالت.اس��ت.که.حوزه.مهندس��ی.باید.به.آن.توجه.
داشته.باشد.

وی.همچنین.در.خصوص.توسعه.اقتصادی.تصریح.کرد:.ما.

نمی.توانیم.جزیره.ثبات.را.در.داخل.کش��ور.از.توسعه.و.امنیت.

منطقه.جدا.بدانیم..وقتی.به.توسعه.فکر.می.کنیم.به.یک.بازار.

بزرگ.می.اندیش��یم.که.این.بازس��ازی.متکی.به.تمام.ظرفیت.

منطقه.اس��ت.نه.فقط.ایران..ما.می.توانی��م.ایران.را.تبدیل.به.

کریدور.شرق.به.غرب.و.ش��مال.جنوب.کرده.و.جاده.ابریشم.
را.احیا.کنیم.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.خاطرنشان.کرد:.اولین.استراتژی.ما.

برای.بازخوانی.توس��عه.ایران.بازیابی.نقش.ایران.در.منطقه.و.

جهان.است.و.بدون.این.مسئله.نمی.توان.با.یک.سیستم.بسته.
سیاست.گذاری.کرد.

وی.با.بیان.اینکه.پس.از.امضای.برجام.در.مقطع.حساس��ی.

قرار.داریم،.گفت:.من.در.این.روزها.به.خود.یادآوری.می.کنم.

که.این.فرصت.معلوم.نیس��ت.یک.بار.دیگر.برای.ملت.ایران.

تکرار.ش��ود.لذا.بای��د.تصمیمات.بزرگی.ب��رای.آبادانی.ایران.

بگیری��م.و.ما.به.عنوان.مهندس��ان.نباید.از.اتخاذ.تصمیم.های.
بزرگ.بترسیم.

آخون��دی.بازبینی.تمدن.ایران.ش��هری.را.از.جمله.برنامه.ها.

دانس��ت.و.گفت:.وقتی.از.ایرانشهر.صحبت.می.کنیم.منظور.از.

س��یحون.تا.خلیج.فارس.و.از.س��ند.تا.فرات.است.که.در.قلب.

این.تمدن.ملت.ایران.جای.داش��ته.است..تمام.بزرگانی.که.ما.

از.آن.ه��ا.یاد.می.کنیم.فراتر.از.چارچوب.مرزهای.کنونی.ایران.

هس��تند.و.نکته.مهم.این.اس��ت.که.ایران.ما.قلب.ایرانش��هر.

بوده.اس��ت..مفهوم.این.حرف.این.اس��ت.که.اگ��ر.بخواهیم.

سیاست.های.اجتماعی،.فرهنگی،.اقتصادی.و.امنیتی.را.انجام.
دهیم.باید.ایران.را.در.پهنه.ای.فراخ.تر.از.مرزهای.ایران.ببینیم.
وزیر.راه.و.شهرس��ازی.حضور.مهن��دس.ترکان.و.مهندس.
بی.طرف.را.در.س��ازمان.نظام.مهندسی.یک.فرصت.دانست.و.
گفت:.حضور.این.عزیزان.برای.س��ازمان.نظام.مهندسی.یک.
افتخار.اس��ت.که.با.مش��ارکت.این.بزرگان.امید.می.رود.آینده.

بهتری.را.در.این.سازمان.شاهد.باشیم.
آخون��دی.دو.مس��ئله.جابه.جای��ی.و.قابلی��ت.زندگ��ی.را.
چالش.های.زندگی.ش��هری.عن��وان.کرد.و.گف��ت:.در.حوزه.
مهندسی.س��اختمان.با.دو.مس��ئله.بس��یار.بنیادین.مواجهیم.
که.یکی.امکان.جابجایی.کاال.و.انس��ان.در.ش��هر.و.سراس��ر.
ایران.است.که.می.بینیم.جابجایی.به.مشکل.جدی.برای.تمام.

کالنشهرهای.ایران.تبدیل.شده.است.
وی.تاکید.کرد:.مس��ئله.دیگر.قابلیت.زندگی.شهری.است..
تم��ام.س��کونتگاه.های.ایران.از.جه��ت.آب.و.همچنین.هوا.با.
چالش.جدی.مواجه.هستند.که.من.و.شما.باید.راجع.به.این.دو.

مسئله.بسیار.مهم.فکر.کنیم.

 وزیر راه و شهرسازی: فرصت بی بدیل اشتغال مهندسان در پسابرجام

پنج��ره.ایرانیان:.توان.ضعیف.مالی.بانک.ه��ای.داخلی.و.عدم.ارتباط.آنها.با.بانک.های.
بین.المللی.موجب.رکود.شدید.بازار.مسکن.شده.است.

به.گزارش.باشگاه.خبرنگاران.جوان،.غالمرضا.کیانمهر.کارشناس.مسکن.و.شهرسازی.

گفت:.در.بسیاری.از.کشورهای.پیشرفته.از.جمله.کشورهای.آمریکای.شمالی.و.اتحادیه.

اروپا.مردم.به.راحتی.آب.خوردن.صاحب.خانه.می.شوند..در.این.کشورها.مردم.10.درصد.

قیم��ت.کل.مس��کن.را.به.بانک.ه��ا.می.دهند.و.تا.حدود.90.درص��د.مابقی.را.بانک.ها.به.

صورت.وام.و.با.اقس��اط.طوالنی.که.برای.حدود.90.درصد.از.اقشار.جامعه.قابل.پرداخت.
است،.در.اختیار.مردم.قرار.می.دهند.

وی.در.ادامه.اظهار.داش��ت:.در.کش��ور.ما.تعداد.زیادی.بانک.خصوصی.وجود.دارد.که.

اگ��ر.توان.همه.این.بانک.ها.را.روی.هم.بگذاریم.س��رمایه.ای.به.اندازه.یک.بانک.معتبر.

بین.المللی.مانند.بانک.HSBC.ندارند..هدف.بانک.های.خصوصی.ما.س��رمایه.گذاری.در.
کارهای.کوچک.با.ریسک.پایین.است.

کیانمه��ر.ادامه.داد:.در.ثانی.به.دلیل.باال.ب��ودن.نرخ.تورم.و.هزینه.های.زندگی.قیمت.

تمام.ش��ده.پول.به.خصوص.ب��رای.بانک.های.خصوصی.که.به.منابع.دولتی.دسترس��ی.

ندارند.بس��یار.باال.اس��ت..وی.در.ادامه.تصریح.کرد:.یکی.از.دالیل.ضعف.بانک.های.ما.

عدم.اتصال.به.بانک.های.جهانی.اس��ت.و.این.موضوع.در.س��ال.های.اخیر.تشدید.شده.

است،.ولی.در.نظام.های.اقتصادی.جهان.بانک.ها.به.هم.متصل.هستند.و.بین.خودشان.
پول.مبادله.می.کنند.

کیانمهر.بیان.کرد:.در.کش��ورهای.پیشرفته.بانک.ها.به.دنبال.متقاضیان.وام.می.گردند.

و.با.تجار.خریداران.مسکن.و.تولید.کننده.ها.وارد.مذاکره.می.شوند،.ولی.در.کشور.ما.این.
مردم.وکار.آفرینان.و.تولیدکننده.ها.هستند.که.باید.به.دنبال.وام.باشند.

وی.در.پایان.با.اش��اره.به.ش��روع.بس��تن.ق��رار.دادهایی.با.بانک.های.بی��ن.المللی.در.

دوران.پس��ابرجام.افزود:.صنعت.مسکن.و.شهرسازی.تابعی.از.متغیرهای.اقتصادی.دیگر.

کش��ورها.اس��ت.و.با.رونق.گرفتن.اقتصاد.کالن.کش��ور.و.قوت.گرفتن.بانک.ها.در.آینده.

ش��اهد.خواهیم.بود.که.س��رمایه.گذاران.مسکن.با.خیال.راحت.سرمایه.شان.را.از.تاریکی.
به.روشنایی.بیاورند.

 ضعف بانک های داخلی، عامل بیماری مزمن مسکن
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پنجره.ایرانیان:.صدور.مجوزهای.غیرمجاز.و.وس��یع.بلندمرتبه.سازی.در.تهران.طی.دو.
دهه.گذش��ته،.پایتخت.را.با.معضلی.به.نام.مس��دود.شدن.مسیر.باد.غالب.مواجه.کرده.که.

از.جمله.دالیل.ماندگاری.هوای.آلوده.در.شهر.تهران.است.
به.گزارش.ایس��نا،.با.این.که.در.ش��هر.تهران.آن.طور.که.باید.بلندمرتبه.س��ازی.صورت.
نگرفت��ه.اما.ب��ه.گفته..کارشناس��ان،.در.س��اخت.همین.مق��دار.س��اختمان.های.بلند.هم.
پیش.ش��رط.های.محیط.زیستی.رعایت.نش��ده.و.فضاهای.فعلی.به.شدت.زندگی.مردم.را.
دچار.اختالل.و.آس��یب.کرده.است..طی.دو.دهه.گذش��ته.به.برج.هایی.اجازه.ساخت.داده.

شده.که.عرصه..مورد.نیاز.برای.آنها.تامین.نشده.است.
به.همین.دلیل.از.مدتی.قبل.از.س��وی.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.تاثیر.بلندمرتبه.س��ازی.
در.آلودگی.هوای.پایتخت.مورد.بررس��ی.گرفت.و.س��پس.اعالم.شد.که.بلندمرتبه.سازی.
در.تهران.ممنوع.ش��ده.اس��ت..اما.پیروز.حناچی.معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.این.خبر.را.
تکذیب.کرد.و.گفت:.هنوز.بلندمرتبه.س��ازی.به.طور.کامل.متوقف.نشده.و.منتظر.تصویب.

ضوابط.است.که.البته.ضوابط.بازدارنده.و.کاهنده.خواهد.بود.
اما.رحمت.اهلل.حافظی،.عضو.ش��ورای.اسالمی.شهر.تهران.به.عدم.رعایت.پیش.شرط.ها.
برای.اجرای.بلندمرتبه.س��ازی.در.شهر.تهران.اذعان.کرده.و.با.انتقاد.از.مجوزهایی.که.طی.

دو.دهه.صادر.شده.گفته.است:..آمدیم.در.کوچه.های.8.و.10.متری.برای.ساخت.برج.های.

15.و.18.طبقه.مجوز.دادیم.بدون.آنکه.عرصه.الزم.برای.تامین.نیازمندی.های.ساکنان.را.
در.نظر.داشته.باشیم.و.به.صورت.وسیع.هم.در.سطح.شهر.تهران.این.کار.انجام.شده.است.
در.این.شرایط.وزارت.راه.و.شهرسازی.بنا.دارد.طی.برگزاری.نشست.ها.و.همایش.هایی.
مدیریت.فضای.س��رزمین.را.در.دستور.کار.قرار.دهد..حناچی.در.این.باره.می.گوید:.بعضی.
از.ش��هرهای.ما.در.مقیاس.آلودگی.نیس��تند.ولی.جزو.آلوده.ترین.ش��هرها.تلقی.می.شوند..
این.مس��ئله.مربوط.به.س��رمایه.گذاری.هایی.است.که.در.طول.زمان،.چه.قبل.و.چه.بعد.از.
انقالب.به.طور.متمرکز.در.مس��یرهایی.انجام.ش��ده.که.این.مسیرها.بر.فراز.باد.غالب.این.
ش��هرها.بوده.است..به.طور.مثال.پتروشیمی.هایی.ساخته.ش��ده.که.امروز.جابه.جایی.آنها.

هزینه.های.سنگینی.را.در.بر.دارد.
به.گفته.حناچی،.در.مقیاس.کالن.هر.نوع.س��رمایه.گذاری.سنگین.در.کشور.می.خواهد.
ص��ورت.بگی��رد.برای.این.که.منابع.آب،.خاک.و.منابع.طبیعی.و.نقاط.حفاظت.ش��ده.را.از.
بی��ن.نبرد.باید.به.طرح.های.جامع.و.تفصیلی.رجوع.ش��ود..مدتی.در.اجرای.طرح.ها.وقفه.
ایجاد.ش��د.اما.خوش��بختانه.دولت.تدبیر.و.امید.حساس��یت.زیادی.نسبت.به.این.موضوع.

نشان.می.دهد.

 رشد دو دهه ای آسمان خراش ها در میان غفلت مدیران

پنج��ره.ایرانیان:.رئیس.اتحادیه.صنف.مش��اوران.امالک.

تهران.گفت:.افزایش.وام.مس��کن.فرصت.خوبی.را.در.بازار.
مسکن.برای.خارج.شدن.از.رکود.به.وجود.می.آورد.

به.گزارش.روابط.عمومی.اتحادیه.صنف.مشاوران.امالک.

ته��ران،.حس��ام.عقبائی.رئیس.این.اتحادیه،.ب��ا.بیان.اینکه..

افزایش.انواع.وام.مس��کن.درمصوبه.ش��ورای.پول.و.اعتبار.

را.بس��یار.خ��وب.ارزیابی.می.کنیم،.گفت:.چ��را.که.رقم.وام.

صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.در.شهر.تهران.دو.برابر.شده.
است.و.در.سایر.شهرها.هم.افزایش.پیدا.کرده.است.

رئی��س.اتحادیه.صنف.مش��اوران.امالک.ته��ران.با.بیان.

اینکه.وام.های.60.میلیونی.کمتر.از.12.درصد.ارزش.بهای.

یک.آپارتمان.را.تامین.می.کرد،.افزود:.اگرچه.افزایش.سقف.

تسهیالتی.که.در.این.طرح.پیش.بینی.شده.مناسب.است.اما.

محدود.کردن.آن.به.زوج.های.جوان.ش��مولیت.دهک.های.

درآم��دی.به.وی��ژه.درآمدهای.پایی��ن.را.کاهش.می.دهد.و.

اگرچه.نمی.توان.درصدی.معین.برای.متقاضیانی.که.در.این.

طرح.مشمول.می.ش��وند.را.تعیین.کرد.اما.باید.گفت.درصد.
زیادی.از.متقاضیان.واقعی.مسکن.را.پوشش.نمی.دهد.

رئیس.اتحادیه.صنف.مش��اوران.امالک.تهران.با.اشاره.به.

اینکه.امیدواریم.رقم.س��ود.کاهش.بیشتری.پیدا.کند،.افزود:.

اتف��اق.دیگری.که.افتاد.این.بود.که.رقم.وام.حس��اب.ممتاز.

مس��کن.افزایش.یافت.که.این.هم.یک.اقدام.خوب.و.موثر.

برای.خروج.از.رکود.مس��کن.اس��ت..ضمن.آنکه.با.پرداخت.

تسهیالت.بدون.سپرده.هم.موافقت.شده.که.این.تسهیالت.

می.تواند.تاثیر.زیادی.را.در.خانه.دار.ش��دن.متقاضیان.داشته.

باش��د.که.البته.س��ود.آن.را.20.درصد.در.نظ��ر.گرفتند.که.
کاهش.آن.نقش.زیادی.را.بر.بازار.مسکن.دارد.

وی،.رکود.دو.س��ال.اخیر.را.در.30.سال.گذشته.بی.سابقه.

دانس��ت.و.گفت:.امیدواریم.که.با.ای��ن.مصوبه،.در.6.ماهه.

ابتدای.س��ال.95.شاهد.رشد.خوبی.در.بخش.مسکن.باشیم.

و.ای��ن.بازار.به.تدریج.از.رکود.خارج.ش��ود..البته.تا.پیش.از.

این.هم.پیش.بینی.می.ش��د.که.در.نیمه.دوم.سال.95.رونق.

داش��ته.باش��یم،.اما.با.این.مصوبه.به.6.ماهه.ابتدای.س��ال.
1395.امیدواریم.

گفتنی.اس��ت.ش��ورای.پول.و.اعتبار.سه.ش��نبه.شب.در.

جلس��ه.ای،.با.امکان.اعطای.تس��هیالت.مس��کن.از.محل.

صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم.به.زوجین.خانه.اولی.روی.

ی��ک.پ��الک.ثبت��ی.از.800.،.600.و.400.میلیون.ریال.به.

ترتیب.یک.میلیارد.و.600.میلیون.ریال.در.شهر.تهران.)هر.

ی��ک.از.زوجین.حداکثر.800.میلی��ون.ریال(،.یک.میلیارد.و.

200.میلیون.ریال.در.مراکز.اس��تان.ها.و.ش��هرهای.باالی.

200.ه��زار.نف��ر.)هری��ک.از.زوجین.حداکث��ر600.میلیون.

ری��ال(.و.800.میلیون.ریال.در.س��ایر.مناطق.ش��هری.)هر.

یک.از.زوجین.حداکثر.400.میلیون.ریال(.با.رعایت.حداکثر.

تسهیالت.معادل.80.درصد.ارزش.ملک.موافقت.کرد.
بر.اس��اس.تبصره.این.مصوبه،.اولویت.اس��تفاده.از.منابع.
اقس��اط.وصولی.طرح.مس��کن.مهر.برای.تکمیل.واحدهای.

نیمه.تمام.به.قوت.خود.باقی.است.
همچنی��ن.ش��ورای.پ��ول.و.اعتبار،.ب��ا.ام��کان.اعطای.
تسهیالت.مس��کن.به.زوجین.جوان.از.محل.اوراق.گواهی.
حق.تقدم.مس��کن.)حساب.سپرده.سرمایه.گذاری.ممتاز(.از.
600.،.500.و.400.میلیون.ریال.به.ترتیب.یک.میلیارد.ریال.
در.ش��هر.ته��ران.)هر.یک.از.زوجین.حداکث��ر.500.میلیون.
ریال(،.800.میلیون.ریال.در.مراکز.اس��تان.ها.و.ش��هرهای.
باالی.200.هزار.نفر.)هریک.از.زوجین.حداکثر.400.میلیون.
ریال(.و.600.میلیون.ریال.در.سایر.مناطق.شهری.)هر.یک.
از.زوجین.حداکثر.300.میلیون.ریال(.روی.یک.پالک.ثبتی.
و.با.رعایت.حداکثر.تسهیالت.معادل.80.درصد.ارزش.ملک.

موافقت.کرد.

 حرکت بازار مسکن به سمت رونق در نیمه اول سال 1395
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پنج��ره.ایرانیان:.س��ازمان.توس��عه.تج��ارت.با.اعالم.

اطالعیه.ای،.از.س��ازمان.هایی.ک��ه.عالقمند.به.فعالیت.

ب��ه.عن��وان.پیمانکار.هیئت.ه��ای.تج��اری،.بازاریابی.و.
سرمایه.گذاری.هستند،.دعوت.به.همکاری.کرد.

به.گزارش.ایس��نا،.در.حالی.که.سازمان.توسعه.تجارت.

ای��ران.در.حال.برنامه.ریزی.برای.اعزام.ها.و.پذیرش.های.

هیئت.های.تجاری.در.س��ال.آینده.اس��ت،.ب��ا.توجه.به.

تدوین.آیین.نامه.جدی��د،.از.پیمانکاران.اعزام.و.پذیرش.

هیئت.های.تجاری،.بازاریابی.و.س��رمایه.گذاری.دعوت.

ک��رد.تا.با.رعایت.مفاد.دس��تورالعمل.ها.و.آیین.نامه.های.
مربوط.نسبت.به.اعالم.همکاری.اقدام.کنند.

در.ف��رم.مرب��وط.ب��ه.فرآیند.ص��دور.مج��وز.پذیرش.

هیئت.های.تجاری.�.بازاریابی.و.سرمایه.گذاری،.مجریان.

پذیرش.هیئت.ها.را.شامل.س��ازمان.های.صنعت،.معدن.

و.تجارت.سراس��ر.کش��ور،.اتاق.های.بازرگانی،.صنایع.و.

مع��ادن.و.کش��اورزی.ایران،.شهرس��تان.ها،.اتاق.تعاون.

مرکزی.جمهوری.اس��المی.ایران،.اتحادیه.ها،.انجمن.ها.

و.تش��کل.های.صادراتی.معتبر.به.تایید.س��ازمان.توسعه.

تج��ارت.ایران،.آژانس.های.مس��افرتی.معتب��ر.به.تایید.

سازمان.توس��عه.تجارت.ایران،.ش��رکت.های.مدیریت.

ص��ادرات.و.پیمان��کاران.پذیرش.هیئت.ه��ای.تجاری.

به.تایید.س��ازمان.توس��عه.تج��ارت.ای��ران.و.مجریان.

نمایش��گاه.های.بین.المللی.تخصص��ی.داخلی.و.خارجی.
دانسته.است.

در.بخش.دیگر.نیز.ب��ا.بیان.اینکه.برای.صدور.مجوز،.

درخواس��ت.کتب��ی.باید.حداکثر.دو.م��اه.قبل.از.پذیرش.

هیئت.تجاری.ارسال.ش��ود،.دیگر.شرایط.اعطای.مجوز.

منوط.به.عضویت.در.بانک.اطالعات.پیمانکاران.سازمان.

توس��عه.تجارت.ایران.و.تکمیل.فرم.های.مربوط.اعالم.
شده.است.

در.ادامه.در.تشریح.ویژگی.های.اعضای.هیئتها.آمده.

اس��ت.که.آنها.بای��د.مقامات.و.نمایندگان.دس��تگاه.های.

دولتی.خارجی،.روس��ای.انجمن.ها،.تشکل.ها.و.اتاق.های.

بازرگانی.خارجی.از.کشور.با.هدف.خرید.و.سرمایه.گذاری.

و.همکاری.های.مشترک،.شرکای.تجاری.صادرکنندگان،.

تج��ار.و.بازرگانان.خارجی.عالقمند.به.همکاری.با.ایران.

در.ح��وزه.واردات،.س��رمایه.گذاری،.همکاری.مش��ترک.

ب��ا.بازارهای.ثال��ث،.نماین��دگان.موسس��ات.تبلیغاتی.و.

رس��انه.های.مرتبط،.محققین.و.کارشناس��ان.خارجی.از.

طرف.شرکت.ها،.دانشگاه.ها.یا.مراکز.تحقیقاتی.دنیا.برای.

شناسایی.توانمندی.های.تولیدی.و.صادراتی.کشور.باشند.
گفتنی.اس��ت،.این.فراخوان.برای.سال.آینده.در.حالی.
اعالم.ش��ده.که.برنامه.اعزام.هیئت.های.تجاری.ایرانی.
در.س��ازمان.توس��عه.تجارت.ایران.از.ثب��ت.بیش.از.70.
موافقت.اولیه.اعزام.به.بیش.از.20.کشور.جهان.در.سال.

94.خبر.می.دهد.
همچنین.بر.اس��اس.اعالم.مسئوالن.سازمان.توسعه.
تجارت.جمه��وری.اس��المی.ایران،.بخش��ی.از.پنجاه.
میلیارد.تومانی.که.به..عنوان.مش��وق.های.صادراتی.غیر.
نقدی.به.س��ازمان.توسعه.تجارت.ایران.اختصاص.یافته.
است.به.تامین.هزینه.های.شرکت.های.مشارکت.کننده.
در.نمایش��گاه.ها.و.هیئته��ای.تج��اری،.بازاریاب��ی.و.

سرمایه.گذاری.تعلق.می.گیرد.

 شرایط اعزام پیمانکاران و پذیرش هیئت های تجاری اعالم شد

پنجره.ایرانیان:.محاس��به.ارزش.یک.میلیون.و.400.هزار.خانه.خالی.کش��ور.ما.را.به.

رقم.حدود.69.هزار.میلیارد.تومان.می.رساند.که.لزوم.ورود.این.خانه.ها.به.بازار.اجاره.را.
بیش.از.پیش.ضروری.می.سازد.

به.گزارش.ایسنا،.دولت.قصد.دارد.در.سال.آینده.از.طریق.اصالحیه.قانون.مالیات.های.

مس��تقیم،.خانه.ه��ای.خالی.را.وارد.ب��ازار.اجاره.کند.که.در.ص��ورت.تحقق.این.امر.20.
میلیارد.دالر.سرمایه.راکد.کشور.می.تواند.از.انجماد.خارج.شود.

احتکار.خانه.های.خالی.نه.تنها.به.هدررفت.س��رمایه.های.ملی.می.انجامد.بلکه.تعادل.

عرض��ه.و.تقاض��ا.را.به.ه��م.می.زند.که.عبده.تبریزی.مش��اور.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.
خطرناک.ترین.اقدام.را.پس.انداز.دالر.و.مسکن.می.داند.

با.این.که.اخذ.مالیات.از.خانه.های.نوس��از.در.سال.آینده.موجبات.ناراحتی.انبوه.سازان.

را.فراهم.کرد،.اما.کارشناس��ان.معتقدند.در.صورتی.که.دولت.نتواند.خانه.های.خالی.را.

وارد.بازار.اجاره.کند.بخش.مس��کن.همچنان.در.س��یکل.معیوب.حباب،.رکود.و.رونق.
به.سر.خواهد.برد.

محمد.عدالت.خواه.کارش��ناس.مس��کن.در.این.باره.می.گوید:.از.یک.سو.در.کشور.با.

خیل.افراد.بدون.خانه.مواجهیم.و.از.سوی.دیگر.کسانی.هستند.که.خانه.های.خالی.خود.
را.احتکار.کرده.اند.و.مالیات.چندانی.هم.نمی.دهند.

وی.بیان.می.کند:.در.کشورهای.غربی.کسی.حق.ندارد.خانه.ای.را.خالی.بگذارد..چون.

این.مسئله.نوعی.احتکار.است..در.تعریف.احتکار.که.در.دین.مبین.اسالم.هم.پسندیده.

نیست،.بیان.می.شود.درست.است.که.شما.مالک.هستید.ولی.نمی.توانید.نیازهای.جامعه.

را.در.یک.گوشه.بدون.کاربرد.بگذارید..طبق.قوانین.ما.نیز.احتکار.مسکن.جرم.است.و.
برخورد.با.این.جرم.باید.عملیاتی.شود.

احمدرضا.سرحدی.هم.معتقد.است،.با.این.که.خرید.و.فروش.مسکن.دچار.رکود.است.

اما.در.بخش.اجاره.وضعیت.فرق.می.کند..همه.مردم.نیاز.به.س��رپناه.دارند.و.وقتی.این.
نیاز.از.طریق.خرید.تامین.نشود.طبیعی.است.که.افراد.به.سمت.بازار.اجاره.می.روند.

وی.می.گوی��د:.برغم.این.که.خانه.ه��ای.خالی.زیادی.داریم.ول��ی.مالکان.تمایلی.به.

اجاره.دادن.آنها.ندارند؛.چرا.که.نمی.خواهند.ملکشان.مستهلک.شود..دولت.ها.هم.طی.

دهه.های.گذش��ته.هیچ.برنامه.ای.برای.خانه.های.استیجاری.نداشتند.و.این.نوع.صنعت.

در.کش��ور.ما.وجود.ندارد.و.معموال.ساختمان.های.بخش.خصوصی.وارد.اجاره.می.شود.
که.به.محدودیت.در.بخش.اجاره.منجر.شده.است.

س��رحدی،.اخذ.مالیات.از.خانه.های.خالی.که.قرار.است.بر.اساس.قانون.مالیات.های.

مس��تقیم.وضع.شود.را.اقدام.مثبتی.می.داند.و.معتقد.است،.در.حال.حاضر.1.4.میلیون.

واحد.مسکونی.خالی.در.کشور.داریم.که.سرمایه.های.ملی.راکد.مانده.است..لذا.طبیعی.

اس��ت.که.دولت.تش��ویق.هایی.برای.عرضه.کنندگان.و.تنبیهاتی.ب��رای.احتکارگران.
وضع.کند.

 وجود 69740000000000 تومان سرمایه راکد در کشور
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پنج��ره.ایرانیان:.نماین��ده.تام.االختی��ار.وزارت.راه.و.

شهرسازی.در.شورای.حفظ.حقوق.بیت.المال.در.اراضی.

و.منابع.طبیعی،.با.اش��اره.به.اهمیت.قانون.پیش.فروش.

و.تالش.ب��رای.اجرای.کامل.آن.اظهار.داش��ت:.قانون.

پیش.فروش.ساختمان،.استثنایی.برای.اشخاص.حقوقی.
و.حقیقی.ندارد.

به.گزارش.ایس��نا،.حس��ین.معصوم.درب��اره.تاخیر.در.

اجرای.قان��ون.پیش.ف��روش.و.عملیاتی.نش��دن.آن.در.

کالنشهرهایی.همچون.تهران.گفت:.قانون.پیش.فروش.

ساختمان.اگرچه.در.سال.93.مصوب.شد.اما.این.قانون.

در.فاصل��ه.س��ال.های.88.ت��ا.89.با.هدف.ش��فافیت.و.

کاهش.تخلفاتی.از.این.دست.که.یک.واحد.مسکونی.به.
چند.نفر.فروخته.می.شد،.به.نگارش.درآمد.

نماینده.تام.االختیار.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.شورای.

حفظ.حقوق.بیت.المال.با.اش��اره.به.این.که.بس��یاری.از.

تخلفات.در.حوزه.پیش.فروش.ساختمان.های.مسکونی،.

اداری.و.تج��اری.طی.س��الیان.اخیر.به.دلی��ل.تبلیغات.

سوء.و.کاذب.رس��انه.های.معتبر.صورت.گرفته.و.در.آن.

بس��یاری.از.مردم.متحمل.ضررهای.فراوانی.ش��دند،.به.

ماده.21.این.قانون.اش��اره.کرد.و.گفت:.ماده.21.قانون.

پیش.فروش.س��اختمان.به.مطبوعات.و.رس��انه.ها.اشاره.

دارد.و.قی��د.کرده.پیش.فروش��نده.باید.قبل.از.انجام.هر.

اقدام��ی.برای.تبلیغ.و.آگه��ی.پیش.فروش.به.هر.طریق.

)پایگاه.اطالع.رس��انی،.مطبوعات.و.س��ایر.رسانه.ها.از.

جمله.رس��انه.گروهی.و.حتی.نص��ب.در.اماکن.و.غیره(.

مج��وز.نصب.آگه��ی.را.از.مراجع.ذی.ص��الح.اخذ.کند..

در.آیین.نامه،.مرجع.ذی.صالح.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.

اس��ت.و.اگر.می.خواهد.درخواست.آگهی.به.مطبوعات.و.

رس��انه.ها.بدهد.باید.تقاضای.خود.را.با.ش��ماره.و.تاریخ.
ضمیمه.کند.و.به.اطالع.عموم.برساند..

مشاور.وزیر.راه.و.شهرسازی.در.پاسخ.به.این.پرسش.

ک��ه.آیا.تبلیغاتی.که.از.س��وی.نهاده��ای.عمومی.برای.

پیش.فروش.انجام.می.شود.قانونی.است.یا.خیر؟.گفت:.

طب��ق.ماده.یک.قانون.پیش.فروش،.هر.قراردادی.با.هر.

عنوان.در.صورتی..که.مالک.رسمی.آن.متعهد.به.احداث.

یا.تکمیل.واحد.ساختمانی.مشخص.شود.از.نظر.مقررات.

این.قانون،.قرارداد.پیش.فروش.س��اختمان.محس��وب.

می.ش��ود..بنابراین.در.س��اختمان.هم��ه.تکلیف.دارند.تا.
قرارداد.را.با.شرایط.مشخص.منعقد.کنند..

معص��وم.تاکید.ک��رد:.در.قانون.پی��ش.فروش.بحث.

قرارداده��ای.اج��اره.و.مش��ارکت.س��رمایه.گذاران.نیز.

مشخص.شده.است.و.استثنایی.برای.اشخاص.حقوقی.

و.حقیق��ی.ندارد.و.همه.افراد.از.جمله.ش��هرداری.ها.نیز.

ش��امل.این.قانون.خواهند.ش��د..وی.گفت:.اتفاقا.یکی.

از.مس��ایلی.که.همواره.با.آن.مواجه.بودیم.شرکت.های.

دولتی.بودند.ک��ه.پول.می.گرفتند.اما.ب��ه.تعهدات.خود.

عمل.نمی.کردند.و.مردم.نیز.دست.شان.به.جایی.بند.نبود.
تا.بتوانند.حقوق.پایمال.شده.خود.را.دریافت.کنند.

معص��وم.در.پایان.گف��ت:.تالش.داریم.ت��ا.با.اجرای.

کامل.قانون.پیش.فروش.ساختمان.ضمن.آگاهی.بخشی.

ب��ه.جامعه،.بحث.ش��فافیت.را.نهادینه.کنیم..براس��اس.

گ��زارش.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.قانون.پیش.فروش.

س��اختمان.در.24.ماده،.س��ال.1393.به.تصویب.هیئت.
وزیران.رسید.

 هرگونه پیش فروش بدون مجوز ساختمان ممنوع است

وزیر.جهاد.کش��اورزی.گفت:.نزدیک.به.یکصد.هزار.ساخت.و.س��از.غیرمجاز.در.کشور.با.

اجازه.دس��تگاه.های.ذی.ربط.صورت.گرفته.اس��ت.که.ما.نیز.ده.ها.هزار.شکایت.در.رابطه.با.
این.ساخت.و.سازها.داشته.ایم.

به.گزارش.معماری.نیوز،.محمود.حجتی.در.دویس��ت.و.چهل.و.س��ومین.جلس��ه.علنی.

شورای.اسالمی.شهر.تهران.اظهار.داشت:.در.سنوات.گذشته.بحثی.مابین.منابع.طبیعی.و.

ش��هرداری..تهران.بود.مبنی.بر.اینکه.مدیریت.اراضی.و.پارک.ها.در.اختیار.ش��هرداری.قرار.

بگیرد.که.به.خاطر.مشکالت.و.محدودیت.هایی.و.همینطور.دخل.و.تصرف.هایی.که.ممکن.
بود.در.اراضی.صورت.بگیرد.دغدغه.هایی.داشتیم.

وی.اف��زود:.نهایتا.در.چارچوب.قوانین.به.این.اتفاق.نظر.رس��یدیم.که.به.صورت.امانت.

اراضی.و.پارک.ها.در.اختیار.شهرداری.به.خصوص.شهرداری.تهران.قرار.بگیرد.و.هیچگونه.
دخل.و.تصرفی.نیز.انجام.نشود.

حجتی.به.جنگل.کاری.هایی.که.در.حومه.شهر.از.جمله.در.منطقه.جاجرود،.شمال.شهر،.

ش��مال.غرب.شهر،.پارک.کوهس��ار.و.همینطور.شمال.شرق.شهر.تهران.انجام.شده.است.

اش��اره.کرد.و.گفت:.در.حال.حاضر.ش��هرداری.تهران.به.صورت.امانی.فضاهای.سبز.را.در.
اختیار.مردم.قرار.می.دهد.تا.بدون.هیچگونه.دخل.و.تصرفی.از.آن.استفاده.شود.

وزیر.جهاد.کش��اورزی.به.روز.درختکاری.اش��اره.کرد.و.گفت:.15.اسفند.روز.درختکاری.

است.و.در.خصوص.اراضی.حریم.ما.بیشترین.نگرانی.را.داریم.ولی.چه.کنیم.که.دست.ما.

کوتاه.اس��ت..وی.با.اش��اره.به.اینکه.در.اراضی.حریم.حرف.اول.را.ما.نمی.زنیم.گفت:.جهاد.

کش��اورزی.در.محدوده.حریم.حضور.ندارد..و.در.محدوده.حریم.نیز.تنها.یک.رای.از.چند.
رای.را.داریم.و.در.بخش.حریم.اصال.حساب.و.کتابی.در.سطح.ملی.ندارد.

حجتی.افزود:.در.یک.ش��هر.هزار.نفری.170.برابر.محدوده.قانونی.حریم.تصویب.کرده.
بود.که.اقدام.درستی.نبود.

وی.افزود:.نزدیک.به.100.هزار.ساخت.و.ساز.غیرمجاز.صورت.گرفته.که.متوجه.شده.ایم.

اج��ازه.نهادهای.ذیرب��ط.را.گرفته.اند.و.تا.کن��ون.بیش.از.ده.ها.هزار.ش��کایت.کرده.ایم.و.
دادگاه.ها.نیز.در.حال.رسیدگی.هستند.

حجتی.گفت:.مش��کالتی.که.در.حریم.وجود.دارد.باید.ریش��ه.یابی.شود.و.دستگاه.های.

مختل��ف.از.جمله.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.وزارت.کش��اورزی،.اس��تانداری.تهران.باید.

ای��ن.موض��وع.را.پیگی��ری.کنند..وی.خاطر.نش��ان.کرد:.م��ا.خواهان.آن.هس��تیم.که.

ساخت.و.س��ازهای.غیرقانونی.انجام.نش��ود.و.اتفاقاتی.که.در.حری��م.اتفاق.می.افتد.مورد.

بازخواست.قرار.بگیرد..وزیر.جهاد.کشاورزی.یادآور.شد:.بخش.کشاورزی.جزو.دغدغه.ها.

و.نگرانی.های.ما.اس��ت.و.ت��ا.جایی.که.بتوانیم.هزینه.خواهیم.ک��رد.تا.فضای.مورد.نیاز.
کشاورزی.کشور.حفظ.شود.

 وزیر جهاد کشاورزی: یکصد هزار ساخت و ساز غیرمجاز در کشور صورت گرفت
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پنجره.ایرانیان:.معاون.عمران.روس��تایی.بنیاد.مسکن.

انقالب.اسالمی.با.بیان.اینکه.برای.متقاضیان.مهاجرت.

معکوس.سیاس��ت.های.تش��ویقی.در.نظر.گرفته.ش��ده.

است،.گفت:.مهمترین.این.سیاست.ها.ارائه.زمین.با.نرخ.
ارزان.تر.و.وام.15.میلیونی.با.نرخ.سود.5درصد.است.

به.گزارش.ایلنا،.ش��املو.در.نشس��ت.خب��ری.با.بیان.

اینکه.در95.درصد.روستاهای.باالی.20خانوار.که.واجد.

ش��رایط.بودند.طرح.هادی.تهیه.ش��ده.گفت:.90.درصد.

این.طرح.های.هادی.برای.اجرا.به.تصویب.رس��یده.و.به.

مسئوالن.محلی.ابالغ.ش��ده.است..وی.افزود:.5درصد.

باقی.مان��ده.تا.پایان.س��ال.جاری.یا.ماه.های.اول.س��ال.
آینده.تصویب.خواهد.شد.

معاون.عمران.روس��تایی.بنیاد.انق��الب.با.بیان.اینکه.

ب��رای.اجرای.فاز.اول.طرح.هادی.در.هر.روس��تا.چیزی.

حدود.500.الی.600.میلیون.تومان.اعتبار.الزم.اس��ت،.

ادامه.داد:.برای.اجرای.طرح.هادی..به.طور.متوس��ط.به.

اعتب��ار.2.هزار.میلیارد.تومانی.نی��از.داریم،.این.درحالی.

اس��ت.که.اعتبارات.تخصیص.داده.شده.بسیار.کمتر.از.

این.ارقام.اس��ت.و.تاکنون.حدود.25.الی.30.درصد.این.
رقم.محقق.شده.است.

ش��املو.با.اش��اره.ب��ه.نوس��ازی.بافت.های.ب��ا.ارزش.

روس��تایی.گفت:.برخی.از.روس��تاها.ب��ه.لحاظ.معماری.

دارای.بافت.های.ویژه.ای.هس��تند.و.ارزش.های.خاصی.

دارند.که.براساس.هماهنگی.با.سازمان.میراث.فرهنگی.

ضوابط��ی.را.برای.بهس��ازی.بافت.های.ارزش��مند.این.
روستاها.تعیین.کرده.ایم.

وی.افزود:.در.برنامه.س��وم.توس��عه.بهس��ازی.بافت.

ارزش��مند.20.روس��تا،.در.برنامه.چهارم.بهسازی.بافت.

ارزش��مند.36.روس��تا.و.در.برنامه.پنجم.بهسازی.بافت.

30.روس��تا.انجام.ش��د..معاون.عمران.روس��تایی.بنیاد.

مسکن.انقالب.اسالمی.ادامه.داد:.همچنین.یکی.دیگر.

از.موضوعات.هم��کاری.با.میراث.فرهنگی.هدفگذاری.
150.روستا.برای.طرح.های.گردشگری.است.

شاملو.با.بیان.اینکه.از.دیگر.فعالیت.های.بنیاد.مسکن.

انقالب.اسالمی.س��نددار.کردن.امالک.روستایی.است.

گف��ت:.از.ابت��دای.این.ط��رح.تاکن��ون.3.میلیون.واحد.

مس��کونی.روستایی.سنددار.شده.است.و.در.سال.جاری.

هم.تا.پایان.دی.ماه.چیزی.حدود.95.هزار.سند.روستایی.
صادر.کرده.ایم.

وی.همچنین.با.اش��اره.به.اختصاص.20.درصد.از.قیر.

در.نظرگرفته.ش��ده.برای.طرح.های.عمرانی.وزارت.راه.

وشهرس��ازی.به.مناطق.روستایی.گفت:.یکی.از.اتفاقات.

بس��یار.تاثیرگذار.اختصاص.دو.میلیون.تن.قیر.به.وزارت.

راه.و.شهرس��ازی..برای.پروژه.های.عمرانی.سال.جاری.

ب��ود.که.از.این.رقم.20.درصد.یعن��ی.400.هزار.تن.به.
پروژه.های.عمرانی.مناطق.روستایی.تعلق.یافت.

ش��املو.افزود:.تاکنون.200.هزار.تن.از.این.قیر.تحویل.

داده.ش��ده.اس��ت.و.6.میلی��ون.مترمربع.معابر.روس��تایی.

آسفالت.شده.و.در.صورتی.که.کل.رقم.اختصاص.داده.شود.

در.طول.4.ماه.آینده.18.میلیون.مترمربع.معبر.روس��تایی.

آس��فالت.می.شود..وی.همچنین.با.اشاره.به.مشارکت.های.

مردم��ی.در.اج��رای.پروژه.های.عمرانی.روس��تایی.گفت:.

تاکن��ون.بی��ش.از.100.میلیارد.تومان.مش��ارکت.مردمی.

برای.پروژه.های.عمرانی.انجام.شده.است.
وی.در.پاسخ.به.سوالی.مبنی.بر.اینکه.چه.سیاست.های.
تشویقی.برای.مهاجرت.معکوس.در.برنامه.ششم.توسعه.
در.نظر.گرفته.شده.است.گفت:.سیاست.های.تشویقی.در.
ابعاد.مختلفی.از.جمله.اشتغال.افراد،.ارائه.خدمات،.ارائه.
تس��هیالت.و.زمین.در.نظر.گرفته.ایم.که.البته.این.موارد.

در.برنامه.توسعه.پنجم.آمده.است.
وی.درب��اره.جزئی��ات.ارائ��ه.وام.مس��کن.و.اراض��ی.
مس��کونی.به.متقاضیان.مهاجرت.معکوس.ادامه.داد:.به.
متقاضیان.مهاجرت.معکوس.یعنی.مهاجرت.از.شهر.به.
روس��تا.وام.15.میلیون.تومانی.با.نرخ.س��ود.5.درصد.و.

زمین.با.نرخ.یارانه.ای.داده..خواهد.شد.
ش��املو.ب��ا.بیان.اینک��ه.31.حکم.مربوط.ب��ه.مناطق.
روس��تایی.در.برنامه.شش��م.توس��عه.آمده.است،.گفت:.
عم��ده.این.اراضی.مس��کونی.هس��تند.و.بخش��ی.هم.
تجاری.و.خدماتی..متقاضیان.اگر.در.موعد.مقرر.نسبت.
به.ساخت.واحد.مسکونی.در.این.اراضی.و.واحد.تجاری.
اقدام.کنند.زمین.طبق.قرارداد.و.باشرایط.آسان.و.قیمت.

یارانه.ای.به.آنها.واگذار.خواهد.شد.

 ارائه زمین با نرخ یارانه ای و وام 15 میلیون تومانی به متقاضیان مهاجرت معکوس

پنجره.ایرانیان:.ساختمان.های.پنج.طبقه.و.بیشتر.91.7.درصد.از.مجموع.پروانه.های.

احداث.ساختمان.صادر.شده.از.سوی.شهرداری.های.شهر.تهران.را.در.نیمه.اول.سال.
1394.به.خود.اختصاص.داده.اند.

به.گزارش.ایس��نا،.اطالع��ات.حاصل.از.مرکز.آمار.بیانگر.این.اس��ت.که.از.مجموع.

پروانه.های.احداث.س��اختمان.صادر.ش��ده.از.س��وی.شهرداری.های.ش��هر.تهران.در.

ح��دود.0.4.درصد.برای.احداث.س��اختمان.های.یک.طبق��ه،.0.7.درصد.برای.احداث.

ساختمان.های.دو.طبقه،.1.7.درصد.برای.احداث.ساختمان.های.سه.طبقه،.5.5.درصد.

برای.احداث.ساختمان.های.چهار.طبقه.و.91.7.درصد.برای.احداث.ساختمان.های.پنج.
طبقه.و.بیشتر.صادر.شده.است.

همچنین.از.کل.پروانه.های.صادر.شده.برای.احداث.ساختمان.از.سوی.شهرداری.های.

شهر.تهران.تعداد.4005.پروانه.)89.درصد(.مربوط.به.احداث.ساختمان.های.مسکونی،.

381.پروانه.)8.5.درصد(.مربوط.به.احداث.ساختمان.های.مسکونی.و.کارگاه.توام،.95.

پروانه.)2.1.درصد(.مربوط.به.احداث.ساختمان.های.بازرگانی.و.20.پروانه.)0.4.درصد(.
مربوط.به.احداث.ساختمان.هایی.با.سایر.کاربری.ها.بوده.است.

مساحت.زمین.در.پروانه.های.احداث.ساختمان.بالغ.بر.1393.4.هزار.متر.مربع.بوده.

ک��ه.در.حدود.1181.0.هزار.متر.مرب��ع.)84.8.درصد(.مربوط.ب��ه.پروانه.های.احداث.

س��اختمان.مسکونی.گزارش.شده.است..متوس��ط.مساحت.زمین.در.هر.پروانه.احداث.
ساختمان.مسکونی.حدود.295.متر.مربع.محاسبه.شده.است.

 یکه تازی پنج طبقه ها در ساخت و ساز تهران
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پنجره.ایرانیان:.مظاهریان.با.بیان.این.که.بیش��ترین.

تخلف��ات.در.تعاونی.ه��ای.مس��کن،.مرب��وط.به.طرح.

مس��کن.مهر.در.دولت.قبل.بود،.یادآور.شد:.در.آن.دوره.
تعاونی.هایی.که.تشکیل.می.شد،.واقعی.نبودند.

به.گزارش.خبرگزاری.تسنیم،.حامد.مظاهریان.با.بیان.

این.که.اولین.تعاونی.مسکن.در.سال.1850.میالدی.در.

دانمارک.ش��کل.گرفت.و.پس.از.آن.نیز.در.کشورهای.

فرانسه،.آلمان،.اتریش.و.سوئد.هم.تعاونی.های.مسکن.

تش��کیل.ش��د،.اظهار.کرد:.در.ایران.نخس��تین.شرکت.

تعاونی.مس��کن.در.س��ال.1331.از.س��وی.کارکنان.و.

کارگران.ش��رکت.نفت.تشکیل.شد..این.موضوع.نشان.

می.دهد.که.فاصله.زمانی.ایجاد.تعاونی.مسکن.در.ایران.

با.اولین.تعاونی.مسکن.در.دنیا.100.سال.است؛.به.این.

معن��ا.که.یک.قرن.از.جهان.در.زمینه.تش��کیل.تعاونی.
مسکن.عقب.تریم.

وی.با.بیان.این.که.رشد.تعاونی.های.مسکن.در.ایران.

به.بعد.از.انقالب.مربوط.می.ش��ود،.گفت:.تا.سال.57.در.

ایران.676.ش��رکت.تعاونی.مسکن.وجود.داشت،.اما.در.

س��ال.90.تعداد.تعاونی.های.مسکن.به.12.هزار.و.600.
رسید؛.یعنی.رشد.21.برابر.در.سه.دهه.

وی.تصریح.کرد:.نباید.نق��ش.تعاونی.ها.را.در.بخش.

مس��کن.کش��ور.نادیده.گرفت،.چرا.که.صدها.هزار.نفر.

در.دهه.های.اخیر.از.این.طریق.خانه.دار.ش��ده.اند،.بلکه.

کار.منطق��ی.آن.اس��ت.که.با.رفع.ضعف.ه��ا.به.تقویت.

آنها.کمک.کنیم..البته.تعاونی.ها.تنها.راه.خانه.دار.شدن.

نیستند؛.ولی.این.تشکل.ها.می.توانند.به.ساماندهی.وضع.

نامنظم.بازار.مس��کن.کمک.کنند؛.دلیل.آن.نیز.داشتن.
شناخت.اعضای.تعاونی.ها.نسبت.به.یکدیگر.است.

معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.گفت:.بیشترین.مشکل.

تعاونی.های.مس��کن،.بی.دانش��ی.و.بی.تجربگی.برخی.

اعضا.در.مس��ایل.گوناگون.اجرای��ی.اعم.از.دانش.فنی.

و.تخصصی.س��اخت.و.س��از،.مباحث.حقوقی،.اقتصاد.و.

بازار.مس��کن،..عدم.آش��نایی.با.نظامات.بانکی.و.تامین.

مال��ی.و.غیره.اس��ت..ما.قصد.داریم.به.این.ش��رکت.ها.

مش��اوره.هایی.در.ای��ن.زمینه.ها.ارائه.دهی��م.تا.کیفیت.

فرآیند.تولید.ساختمان.تعاونی.ساز.در.کشور.ارتقا.یابد.
مظاهری��ان.ب��ا.بیان.این.ک��ه.بیش��ترین.تخلفات.در.
تعاونی.های.مس��کن،.مربوط.به.طرح.مس��کن.مهر.در.
دولت.قبل.بود،.یادآور.شد:.در.آن.دوره.تعاونی.هایی.که.
تش��کیل.می.شد،.واقعی.نبودند؛.به.این.معنا.که.افرادی.
که.دور.هم.جمع.می.شدند.از.یکدیگر.شناختی.نداشتند..
بلکه.افرادی.که.ثبت.نام.کرده.بودند،.به.ترتیب.شماره.
پرون��ده.و.ب��دون.نظرخواهی،.در.تعاونی.های.مس��کن.

غیرواقعی.قرار.داده.می.شدند.

 بیشترین تخلفات تعاونی های مسکن مربوط به طرح مسکن مهر بود

پنج��ره.ایرانی��ان:.رئی��س.اتحادیه.امالک.اس��تان.تهران.گفت:.کاهش.نرخ.س��ود.
سپرده.های.بانکی.در.بازار.اجاره.نمی.تواند.باعث.افزایش.قیمت.ها.شود.

به.گزارش.ایلنا،.حس��ام.عقبایی.درباره.تاثیرگذاری.کاهش.نرخ.سود.بانکی.در.بازار.

مسکن،.اظهار.داش��ت:.در.بین.مالکان.و.موجران،.بسیار.انگشت.شمار.هستند.کسانی.

که.پول.رهن.اجاره.را.نزد.بانک.ها.سپرده.گذاری.کنند.و.از.سود.پول.رهن.در.بانک.ها.

اس��تفاده.کنند..بنابراین.کاهش.نرخ.س��ود.بانکی.در.این.بازار.تاثیرگذار.نیست..وی.با.

بیان.اینکه.اجاره..بهای.مسکن.در.سال.95.با.کاهش.نرخ.سود.بانکی.متعادل.می.شود،.

گف��ت:.ش��اهد.آن.بودیم.که.برغم.کاهش.قیمت.مس��کن،.اجاره.به��ا.افزایش.یافت..

بنابرای��ن.تنها.ارزش.ملک.نمی.تواند.ش��اخص.تعیین.اجاره.بها.باش��د..عقبایی.افزود:.

برخی.از.مالکان.اجاره.بها.را.با.نرخ.س��ود.بانکی.قی��اس.می.کنند.اما.این.کاهش.نرخ.
سود.نمی.تواند.موجی.از.افزایش.بها.را.در.بازار.اجاره.ایجاد.کند..

وی.ادامه.داد:.عموم.مالکانی.که.ملک.خود.را.وارد.بازار.اجاره.می.کنند.به.دنبال.تامین.
معاش.از.طریق.اجاره.بها.هستند.و.میزان.رهن.افزایش.قابل.توجهی.نداشته.است..

رئیس.اتحادیه.مش��اوران.امالک.با.بیان.اینکه.مالکان.بسیار.کمی.هستند.که.رهن.

مل��ک.را.در.بانک.ه��ا.س��پرده.گذاری.می.کنند،.افزود:.از.آنجایی.ک��ه.هدف.مالکان.از.

اجاره.ملک،.دریافت.اجاره.بها.اس��ت.و.نه.رهن،.کمتر.کس��ی.مبلغ.رهن.را.در.بانک.ها.

سپرده.گذاری.می.کند.تا.سود.بانکی.آن.را.دریافت.کند.بنابراین.کاهش.نرخ.سود.بانکی.
نمی.تواند.اجاره.را.باال.ببرد.

 کاهش نرخ سود بانکی؛ اجاره بها را باال نمی برد

پنج��ره.ایرانیان:.به.گفته.یک.کارش��ناس.اقتصادی،.وقتی.

چرخه.س��اخت.و.س��از.به.رونق.بیافتد.قیمت.های.مسکن.به.
خودی.خود.واقعی.می.شود.

ب��ه.گزارش.باش��گاه.خبرنگاران.جوان،.حس��ین.محمودی.

کارش��ناس.اقتصادی،.با.بیان.اینکه.بیشترین.اشتغال.زایی.در.

بخش.صنعت.ساختمان.است،.گفت:.بخش.مسکن.با.بیش.از.

300.حوزه.در.ارتباط.اس��ت.که.این.امر.خود.سهم.بسزایی.را.

در.عرصه.اش��تغال.زایی.ایفا.می.کند..وی.افزود:.اگر.مشکالت.

بخش.مس��کن.برطرف.ش��وند.به.طور.حتم.در.اشتغال.جوان.

نق��ش.عم��ده.ای.ایفا.می.کنن��د..این.کارش��ناس.اقتصادی.با.

اش��اره.به.اینکه.رکود.کنونی.دراین.بخش.موجب.کندی.روند.

س��اخت.و.سازها.شده.است،.گفت:.وقتی.چرخه.ساخت.و.ساز.

با.کندی.روبه.رو.باشد.در.کاهش.نیروی.انسانی.در.این.بخش.

نیز.اثرگ��ذار.خواهد.بود..به.اعتقاد.این.کارش��ناس.اقتصادی،.

حمایت.درس��ت.از.بخش.خصوصی.و.فع��االن.واقعی.در.این.

بخش.مس��کن.را.نجات.می.ده��د..وی.در.پایان.گفت:.رونق.

س��اخت.و.ساز.قیمت.های.مسکن.را.به.خودی.خود.می.شکند.
که.در.نهایت.بسیاری.از.مردم.می.توانند.خانه.دار.شوند.

 رونق در ساخت و ساز قیمت مسکن را می شکند
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پنجره.ایرانیان:.رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.استان.

تهران.با.بیان.اینکه.ادعاهای.شهرداری.تهران.برای.لغو.

تفاهم.نامه.با.سازمان.نظام.مهندسی.در.تعیین.مهندس.

ناظر.نادرست.اس��ت،.تاکیدکرد:.در.حالی.که.شهرداری.

مدعی.اس��ت.ب��رای.3.هزار.پرونده.در.س��ال.گذش��ته.

مهندس.ناظر.تعیین.نش��ده.اما.تعداد.این.پرونده.ها.تنها.

160.پرون��ده.آن.هم.برای.نقش��ه.های.ب��االی.2.هزار.
مترمربع.بوده.است.

به.گزارش.ایلنا،.حبیب.اهلل.بی.طرف.در.نشست.خبری.

16.فروردین.خود.با.بیان.اینکه.ادعای.شهرداری.مبنی.

بر.طوالنی.بودن.تعیی��ن.مهندس.ناظر.و.ارجاع.پرونده.

به.مهندسان.ناظر.درست.نیست،.گفت:.برای.نقشه.های.

زیر.1500.متر.مربع.تعیین.مهندس.ناظر.بدون.توقف.و.

از.طریق.اتوماس��یون.فناوران.شهرداری.به.صورت.آنی.
انجام.می.شود.

او.اف��زود:.در.این.متراژ.نقش��ه.ها.اگ��ر.مهندس.ناظر.

انص��راف.دهد،.24.س��اعت.ب��ه.مهندس.مهل��ت.داده.

می.شود.تا.پاس��خ.دهد.و.در.غیر.این.صورت.به.صورت.

آنی.ناظر.بعدی.تعیین.می.ش��ود،.بنابراین.در.نقشه.هایی.

با.متراژ.زیر.1500.مت��ر.مهندس.ناظر.در...همان.لحظه.
درخواست.به.شهرداری.معرفی.می.شود.

رئیس.س��ازمان.نظام.مهندسی.اس��تان.تهران.افزود:.

ام��ا.در.نقش��ه.های.باالی.2000.مترمرب��ع.4.ناظر.باید.

به.ش��هرداری.معرفی.شود.و.فاز.2.نقشه.باید.تکمیل.و.

کنترل.کیفیت.نقش��ه.باید.انجام.شود.که.این.فرآیند.40.

روز.زمان.می.برد.که.13.روز.آن.در.نظام.مهندسی.و.27.
روز.در.شرکت.های.مهندسی.انجام.می.شود.

حبی��ب.اهلل.بی.طرف.تاکید.ک��رد:.باتوجه.به.انجام.این.

روند.کنترل.کیفیت.40.روز.برای.تعیین.مهندسان.ناظر.

نقش��ه.های.باالی.2000.مترمربع.زم��ان.قابل.توجهی.

نیس��ت.ک��ه.البته.این.زم��ان.هم.رو.به.کاهش.اس��ت..

بی.ط��رف.ادامه.داد:.طبق.م��اده.16.مبحث.دوم.کنترل.

مقررات.ساختمان.انجام.این.روند.از.سوی.سازمان.نظام.

مهندسی.الزم.االجراست.و.تاثیر.بسیار.مثبتی.هم.برای.
افزایش.کیفیت.ساختمان.دارد.

رئیس.سازمان.نظام.مهندس��ی.استان.تهران.با.بیان.

اینکه.تغییر.مس��یر.این.رویه.و.حذف.کنترل.نقشه..فاز.2.

غیرقانونی.و.کار.نادرستی.است،.گفت:.از.مراجع.قانونی.

درخواست.کرده.ایم.تا.این.روند.به.روال.قبلی.برگردد.و.
منتظر.اقدامات.قانونی.مراجع.قانونی.هستیم.

رئیس.سازمان.نظام.مهندس��ی.استان.تهران.با.بیان.

اینکه.هر.دستگاهی.باید.در.چارچوب.قانون.عمل.کند،.

اظهار.داش��ت:.شاید.هر.دس��تورالعملی.نواقصی.داشته.

باشد.اما.تغییر.رویه.هم.باید.قانونی.باشد.و.هیچ.نهادی.
نباید.فرا.تر.از.قانون.عمل.کند.

بی.طرف.ب��ا.تاکید.بر.اینکه.ادعای.ش��هرداری.مبنی.

ب��ر.تاخیر.تعیین.مهندس.ناظر.درس��ت.نیس��ت،.تاکید.

ک��رد:.در.س��ال.94،.8.هزار.و.188.پرونده.درخواس��ت.

ارجاع.نظارت.به.س��ازمان.مهندس��ی.از.طریق.سیستم.

اتوماس��یون.فناوران.شهرداری.آمده.است.که.6.هزار.و.

200.م��ورد.یعنی.77.درصد.پرونده.ها.با.متراژ.باال.و.زیر.

1500.مترمربع.بوده.که.تعیین.ناظر.برای.این.پرونده.ها.
در.بازده.زمانی.1.ثانیه.تا.3.روز.انجام.شده.است.

رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.استان.تهران.ادامه.داد:.

934.پرونده.با.متراژهای.1500.تا.2000.مترمربع.بوده.

که.این.تعداد.پرونده.11.درصد.کل.پرونده.ها.هستند.که.
مشمول.تعیین.4.مهندس.ناظر.می.شوند.

رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.استان.تهران.گفت:.12.

درصد.پرونده.های.ارجاع.ش��ده.هم.مربوط.به.متراژهای.

باالی.2000.مترمربع.هس��تند.که.نقشه.های.فاز.2.این.

پرونده.ها.نیاز.به.کنترل.دارد.و.باید.مهلتی.به.مالک.داده.

شود.برای.قرارداد.با.مجری.و.ثبت.اطالعات.اولیه.برای.

ص��دور.دفترچه.فنی.و.ملکی.که.توق��ف.این.پرونده.ها.

برای.انجام.این.مراحل.به.طور.متوس��ط.40.روز.اس��ت.

ک��ه.بیش.از.ای��ن.بازه.زمانی.را.قب��ول.نداریم.و.ادعای.
نادرستی.است.

بی.ط��رف.تاکی��د.ک��رد:.از.900.پرونده.درخواس��ت.

مهندس.ناظر.برای.متراژه��ای.باالی.2000.مترمربع،.

80.درصد.آن.ها.در.س��ال.94.ناظر.مهندس��ش.معرفی.

شده.و.تنها.160.پرونده.به.دالیل.مختلف.ازجمله.پیگیر.

نبودن.مالک.یا.انصراف.مهندسان.ناظر.تکمیل.نشده.و.
آن.هم.2.درصد.مجموع.کل.پرونده.ها.هستند.

وی.با.بیان.اینکه.یکی.از.ادعاهای.شهرداری.صوری.

بودن.کار.نظارت.اس��ت،.گفت:.معتقدم.اگر.رویه.ارجاع.

پرونده.به.مهندس��ان.ناظر.از.طریق.دیگری.انجام.شود.

این.صوری.بودن.نظارت.تشدید.می.شود..از.سوی.دیگر.

وقتی.سازمان.نظام.مهندسی.کار.ارجاع.پرونده.را.انجام.

می.دهد.به.طور.قطع.مهندس��ین.ب��ا.صالحیت.انتخاب.

می.شوند.و.سازمان.نظام.مهندسی.هم.بر.روی.کار.آنها.
نظارت.کافی.دارد.

رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.استان.تهران.افزود:.اگر.

این.رویه.را.هم.ش��هرداری.انجام.دهد.باز.هم.از.همین.
مهندسان.استفاده.خواهد.کرد.

رئیس.سازمان.نظام.مهندس��ی.استان.تهران.با.بیان.

اینکه.اگر.ش��هرداری.از.مق��ررات.و.قوانین.تمکین.کند.

مشکل.قابل.حل.است.گفت:.برداشت.من.این.است.که.

ش��هرداری.تحت.فشار.صاحبان.کار.دست.به.این.اقدام.

نادرست.زده.اس��ت..از.سال.گذشته.قرار.بر.این.شد.که.

شهرداری.از.ابتدای.روند.کار.عوارض.شهرداری.را.اخذ.

کند..این.در.حالی.است.که.در.سنوات.گذشته.شهرداری.

در.پای��ان.کار.نرخ.عوارض.را.دریافت.می.کرد..وقتی.که.

مردم.عوارض.را.در.ابتدای.کار.پرداخت.می.کنند.انتظار.
دریافت.خدمات.در.بازه.زمانی.کوتاه.را.دارند.

او.همچنی��ن.ب��ا.اش��اره.به.کاه��ش.ص��دور.پروانه.

س��اختمانی.گفت:.پروانه.س��اختمانی.در.شهر.تهران.در.

س��ال.94،.7.میلیون.مترمربع.بوده.این.در.حالی.اس��ت.

که.در.س��ال.93.برای.11.میلیون.مترمربع.و.در.س��ال.

92.برای.19.میلیون.مترمربع.پروانه.س��اختمانی.صادر.

شده.است.که.این.آمار.نشان.دهنده.کاهش.یک.سومی.
پروانه.های.ساختمانی.است.

 اقدام شهرداری در لغو تفاهم نامه با نظام مهندسی غیرقانونی است
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پنجره.ایرانیان:.عمده.بحث.ما.در.ارائه.طرح."مسکن.اجتماعی" 
و."لیزینگ.مس��کن" این.است.که.ما.اساسا.طرح.هایی.را.مطرح.
نکنی��م.که.بخش.عم��ده.ای.از.آن.به.اعتب��ارات.دولتی.یا.بانک.

مرکزی.وابسته.باشد..
به.گزارش.معماری..نیوز،.عباس.آخوندی.با.اشاره.به.اینکه.در.
سال.جاری.طرح."مسکن.اجتماعی" را.به.همراه.طرح."لیزینگ.
مسکن" و.در.مقابل.مس��کن.مهر.ارائه.کرده.اند،.گفت:.آنچه.ما.
مطرح.می.کنیم.در.چارچوب.توان.اقتصاد.ملی.بوده.اس��ت؛.من.
هم.می.توانم.طرح.های.ذهنی.ارائ��ه.کنم.هزاران.میلیارد.هزینه.
داش��ته.باشد،.بودجه.هم.نداشته.باشد..اما.آنچه.ما.تعریف.کردیم.
بخش.عمده.ای.به.سیستم.باثبات.تجهیز.مالی.از.طریق.پس.انداز.
خانوارها.برمی.گردد..یعنی.عمده.بحث.ما.در.ارائه.این.طرح.ها.این.
است.که.ما.اساسا.طرح.هایی.را.مطرح.نکنیم.که.بخش.عمده.ای.

از.آن.به.اعتبارات.دولتی.یا.بانک.مرکزی.وابسته.باشد.
وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.ادامه.توضیح.داد:.وقتی.دولت.منابع.
ندارد.و.اس��تفاده.از.منابع.بانک.مرکزی.هم.تورم.50.درصدی.به.
دنبال.دارد،.باید.ب��ه.دنبال.طرح.هایی.بود.که.متکی.به.پس.انداز.
باش��د..وی.تصریح.کرد:.همواره.بر.نکت��ه.ای.درباره.طبقات.کم.
درآم��د،.تاکید.داریم.و.آن.نکته.این.اس��ت.ک��ه.به.لحاظ.اجرای.
طرح.ها،.کلونی.فقیرنشین.ایجاد.نکنیم..بزرگ.ترین.نقدی.که.به.
مسکن.مهر.وارد.اس��ت.ایجاد.کلونی.های.فقیرنشین.است..این.
همان.بحثی.اس��ت.که.صدها.مورد.در.دنیا.تجربه.ش��ده.است.و.
مقاالت.و.کتاب.های.بس��یاری.درباره.شکست.این.نوع.طرح.ها.
نوش��ته.اند..آخوندی.در.مورد.انتقادهای.صورت.گرفته.از.رویکرد.
دولت.در.مواجهه.با.مسکن.مهر،.افزود:.کسانی.که.نقد.می.کنند،.
فکر.می.کنند.مس��کن.فقط.ساختمان.است..درحالی.که.مسکن.
یک.جامعه.شهری.است.و.مردم.می.خواهند.زندگی.کنند..مردم.
امنیت.می.خواهند..فرهنگ،.آس��ایش.و.رفاه.می.خواهند..صرف.
ساخت.مسکن.در.بیابان.که.کار.نشد!.بحث.ما.این.بود.که.طبقات.
کم.درآمد.باید.در.داخل.شهر.توزیع.شود..این.اصطالح.باالشهری.
و.پایی��ن.ش��هری..و.دوگانگی،.آغاز.هزاران.گرفتاری.سیاس��ی،.
اجتماعی،.فرهنگی.و.امنیتی.است..نباید.جامعه.پایین.شهری.و.

باالشهری.داشته.باشیم.
وزیر.راه.تاکید.کرد:.همبس��تگی،.همدلی.و.همزبانی.نباید.در.
حد.شعار.بماند..اینکه.این.شعارها.را.بدهیم،.بعد.کلونی.فقیرنشین.
درس��ت.کنیم.چه.معنی.دارد؟.این.کار.نشان.می.دهد.که.در.واقع.
امکانات.اجتماعی.را.درست.توزیع.نکرده.اید.و.شما.همان.اول.کار.
تضاد.را.دامن.زده.اید..در.عمل.به.جای.اینکه.همبستگی.داشته.
باش��ید،.یک.جامعه.پر.از.تضاد.رفت��اری.ایجاد.می.کنید..درحالی.
که.مسکن.باید.توزیع.شود..درگذشته.فقرا.و.گروه.های.کم.درآمد.
کن��ار.هم.زندگی.می.کردند...حتی.از.در.خانه.هم.معلوم.نبود.که.
خانه.فقیر.اس��ت.یا.غنی..این.مجتمع.های.بزرگ.10.هزار.نفری.
که.برای.کم.درآمدها.س��اخته.می.ش��ود،.فقیر.نشینی.اجتماعی.را.
تش��ویق.می.کند.و.من.فکر.می.کنم،.طرح.درستی.نبود..آخوندی.
با.اشاره.به.اینکه."حقوق.شهروندی" همان..تئوری.ای.است.که.
در.ابتدای.دوران.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.بدان.تاکید.داش��ته.و.
ب��ا.اجرای.صحیح.اینگونه.طرح.ها.می.توان.به.تحقق.این.مفهوم.
نزدیک.ش��د،.خاطرنش��ان.کرد:.این.مباحث.هم.در.مورد.حقوق.
ش��هروندی.است.و.هم.در.مورد.عدالت.اجتماعی..وقتی.در.یک.
محل��ه.طبیعی.می.روید،.می.توانید.هر.دو.را.ببینید..تهران.از.بس.
که.درگیر.سوداگری.و.تراکم.فروشی.شده،.مدل.خوبی.برای.مثال.
نیست؛.اما.وقتی.به.شهری.مثل.سمنان.می.روید.یا.کاشان،.وارد.
هر.محله.ای.که.می.شوید.همه.گونه.صنف.و.قشری.وجود.دارد..
آنجاست.که.همبستگی.اجتماعی،.عدالت.جغرافیایی.و.حس.تعلق.
ب��ه.محل.را.می.بینید..وی.افزود:.وقتی.می.گویید.معماری.ایرانی.

�.اسالمی،.یعنی.همین.همبستگی.ها..معماری.که.فقط.قوس.و.

طاق.نیست؛.نوع.شهرسازی.اسالمی.و.ایرانی.این.است.که.همه.

اقشار.با.هم.زندگی.می.کنند..یک.عده.را.نمی.بردند.در.گوشه.ای.

از.ش��هر.و.بگویند.شما.فقیر.هس��تید.و.باید.اینجا.زندگی.کنید.و.

بگویند.خب،.این.ها.که.اعیان.هس��تند.بروند.منطقه.شمال.شهر.

زندگی.کنند..عمال.این.کار.را.با.پروژه.مس��کن.مهر.کردند..بعد.

می.گویند.طرفدار.عدالت.اجتماعی.هستیم..کدام.عدالت.اجتماعی.
چنین.قطب.بندی.شدیدی.در.کشور.ایجاد.می.کند؟

وزیر.راه.و.شهرسازی.در.خاتمه.با.تاکید.بر.انتقاداتش.از.مسکن.

مهر،.تصریح.کرد:.از.اول.اعتقادم.براین.بود.که.وقتی.وارد.بحث.

شهرس��ازی.می.ش��ویم.باید.بدانیم.که.شهرسازی.فقط.سنگ.و.

خیابان.نیست؛.یک.کالبد.اجتماعی.است..باید.دید.که.چگونه.یک.

جامعه.شهری.باهم.زندگی.می.کنند..بنابراین.باید.نظامی.داشته.

باش��ید.که.به.توزیع.همه.اقشار.و.اصناف.در.محله.شهری.منجر.

ش��ود..آیا.در.این.مناطق.امکانات.عمومی.داریم؟.شما.می.بینید.

که.نه.یک.خط.واحد.دارند.و.نه.حتی.کالنتری!.اس��مش.را.هم.

گذاشته.اند.که.برای.فقرا.کار.کردیم..از.نظر.من.این.واجد.ارزش.

نیس��ت..هرچقدر.هم.به.من.انتقاد.کنند،.من.نمی.توانم.از.عقیده.

خودم.دست.بردارم...فکر.می.کنم.این.طرح.ها،.طرح.های.درستی.

نیس��ت..کار.درس��ت.این.است.که.به.اندیش��ه.های.ایرانشهری.

خودمان.برگردیم.و.دنبال.همبستگی.اجتماعی.باشیم..افرادی.که.

از.این.طرح.ها.دفاع.می.کنند.خودشان.چرا.نمی.روند.آنجا.زندگی.
کنند؟

 مسکن مهر باعث ایجاد کلونی های فقیرنشین شد

پنجره.ایرانیان:.برخی.زمین.خواران.با.آگاهی.از.این.که.در.س��ال.1395.ویال.یا.آپارتمانی.که.

بدون.مجوز.قانونی.ساخته..شده.باشد،.با.احکام.قطعی.شده.قضائی.توسط.مراجع.قانونی.تخریب.

می.شود،.طی.هفته.های.اخیر.اقدام.به.فروش.نقدی.و.اقساط.بلند.مدت.با.زیر.قیمت.کرده.اند.که.
از.مردم.می.خواهیم.فریب.سودجویان.را.نخورند.

به.گزارش.ایس��نا،.حس��ین.معصوم،.نماینده.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.شورای.حفظ.حقوق.

بیت.المال،.اظهار.کرد:.اخیرا.می.بینیم.که.در.اس��تان.های.س��احلی.ویالها.یا.آپارتمان.هایی.را.با.

اقس��اط.بلندمدت.می.فروشند.دلیل.اش.این.است.که.عده.ای.از.زمین.خواران،.برخورد.با.تخلفات.

را.مش��اهده.می.کنند.و.به.همین.علت.احس��اس.خطر.کرده.اند،.لذا.قصد.دارند.تا.هرچه.سریع.تر.

واحد.های.خود.را.بفروشند..وی.افزود:.از.مردم.می.خواهیم.قبل.از.خرید.واحد.ها.دقت.کنند.و.با.

افراد.خبره.و.کارشناس��ان.وزارت.راه.و.شهرسازی.یا.کارشناسان.جهاد.کشاورزی.مشورت.کنند.

ت��ا.بنای.مورد.نظ��ر.حتما.مجوز.تبصره.یک.ماده.یک.قانون.جهاد.کش��اورزی.مربوط.به.تغییر.

کاربری.اراضی.را.داش��ته.باش��د.یا.در.محدوده.طرح.های.هادی.به.عنوان.کاربری.مسکونی.یا.

آنچه.که.قانونی..اس��ت.تصویب.ش��ده.باش��د..معصوم.ادامه.داد:.مردم.الزم.است.به.آگهی.های.

پیش.فروش.مس��کن.دقت.بیش��تری.کنند.و.از.انعقاد.قرار.دادهای.دست.نویس.خودداری.کرده.

و.برای.پیش.خرید،.تنظیم.پیش.س��ند.را.در.دفاتر.اس��ناد.رسمی.انجام.دهند..نماینده.وزیر.راه.و.

شهرس��ازی.در.حفظ.حقوق.بیت.المال.تصریح.کرد:.مجوز.س��اخت.باید.از.سوی.مراجع.قانونی.

صادر.ش��ود.و.مراجعی.مثل.شوراهای.ده،.روس��تا،.انجمن.های.روستایی،.سازمان.همیاری.های.

شهرداری.که.در.مازندران.مشاهده.شده.و.غیره،.حق.صدور.پروانه.ندارند.و.قاعدتا.مجوز.صادر.

شده.توسط.این.مراجع.باطل.است.و.ملک.تخریب.خواهد.شد..همچنین.کسانی.که.آب.و.برق.

به.این.امالک.می.دهند.باید.تحت.پیگرد.قانونی.قرار.گیرند..وی.با.اش��اره.به.برخورد.با.1800.

مورد.تخلف.ساخت.وس��از.در.حوزه.اراضی.کش��اورزی.افزود:.این.نش��ان.می.دهد.دستگاه.ها.به.
وحدت.نظر.خوبی.رسیده.اند.و.قوه.قضاییه.هم.با.سرعت.کار.را.پیش.می.برد.

 دامی که زمین خواران با فروش اقساطی پهن کردند
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پنجره.ایرانیان:.معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.

اینک��ه.طرح.مالیات.خانه.های.خالی.از.س��کنه.امس��ال.

اجرایی.می.شود،.اظهار.داشت:.بازار.مسکن.آماده.خروج.
از.رکود.است.

به.گزارش.خبرگزاری.مه��ر،.حامد.مظاهریان.با.بیان.

اینکه.سال.گذش��ته.دوره.ثبات.قیمت.مسکن.در.کشور.

بود.و.رصد.معامالت.امالک.نش��ان.می.دهد.که.رش��د.

قیمت.مس��کن.منفی.یک.درصد.)کاهشی(.بوده.است،.

گفت:.نرخ.تورم.12.درصدی.بیانگر.این.است.که.قیمت.

واقعی.مس��کن.کاهش.نس��بی.پیدا.ک��رده.و.بازار.آماده.
خروج.از.رکود.است.

وی.تصری��ح.ک��رد:.نظ��ام.طراح��ی.افزایش.س��قف.

تس��هیالت.مس��کن.و.آیین.نامه.ها.ابالغ.ش��ده.است.تا.

امسال.با.اجرایی.شدن.این.سیاست.ها،.تزریق.گسترده.

منابع.مالی.را.داش��ته.باش��یم.و.تعداد.بیشتری.از.مردم.
صاحبخانه.شوند.

معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.ادامه.داد:.سال.گذشته،.

س��ال.طراحی.نظ��ام.تامین.مالی.مس��کن.در.دهه.های.

آینده.بود.که.ش��امل.تغییر.نگرشی.در.نظام.تامین.مالی.

اس��ت.و.از.ای��ن.به.بعد.ات��کای.اصلی.ب��ر.مبنای.رژیم.

پس.انداز.اس��ت.تا.بانک.ها.50درصد.قیمت.مس��کن.را.
تسهیالت.دهند.

مظاهریان.اظهار.داشت:.در.ابتدای.دولت.یازدهم.25.

میلیون.تومان.تسهیالتی.بود.که.بانک.ها.ارائه.می.دادند.

که.بسیار.ناچیز.بود.که.این.سقف.تا.160.میلیون.تومان.

افزای��ش.پیدا.ک��رد.و.برای.تهران.و.مراکز.اس��تان.ها.تا.

رقمی.حدود.120.میلیون.و.برای.شهرهای.کوچک.80.
میلیون.تومان.است.

وی.با.بیان.اینکه.ارائه.تس��هیالت.به.ش��رطی.است.

که.زوجین.پس.انداز.کنند.و.متقاضی.وام.باش��ند،.گفت:.

امس��ال.مردم.توان.مالی.بیش��تری.برای.خرید.خواهند.
داشت.و.رکود.بخش.مسکن.برطرف.می.شود.

مع��اون.وزی��ر.راه.وشهرس��ازی.ادام��ه.داد:.از.خرداد.

94.صندوق.پ��س.انداز.یکم.اجرایی.ش��د.و.متقاضیان.

در.یک.دوره.یکس��اله.2.برابر.میزان.پس.اندازش��ان.را.

می.توانستند.دریافت.کنند،.بنابراین.برای.شهری.مانند.

تهران.اگر.ش��خصی.40.میلیون.پس.انداز.کند.تا.پایان.
یکسال.80.میلیون.دریافت.خواهد.کرد.

مظاهریان.با.تاکید.ب��ر.اینکه.به.ازای.هر.خانوار.یک.

خانه.نیاز.داریم،.گفت:.در.طرح.جامع.مسکن.پیش.بینی.

ش��ده.اس��ت.که.در.یک.دوره.ده.س��اله.به.نقطه.سر.به.

س��ر.)تعادل.عرضه.و.تقاضا(.برسم.که.از.امسال.شروع.
خواهد.شد.و.باید.در.دوره.10.ساله.به.این.هدف.برسیم.
وی.افزود:.مس��کن.اجتماعی.ط��رح.جامعی.بوده.که.

نیازمند.سرمایه.گذاری.بخش.دولتی.است.و.اعتبارات.به.

دلیل.ش��رایط.اقتصادی.در.سطح.پایینی.است.و.شروع.

برنامه.ها.با.تامین.مس��کن.متوسط.دنبال.شد.و.مسکن.

مهر.که.از.نوع.مس��کن.اجتماعی.اس��ت.و.بودجه.دولت.
را.بلعیده.است.

معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.اینکه.امید.است.

سال.95.با.اتمام.پروژه.مسکن.مهر.و.آزادسازی.منابعی.

که.صرف.مسکن.مهر.می.شد،.نظام.مشخصی.را.دنبال.

کنی��م،.گفت:.قانونی.برای.مالی��ات.خانه.خالی.تصویب.

شده.است.و.طبق.قانون.در.سال.اول.گرفته.نمی.شود.و.
بعد.با.ضریبی.افزایش.پیدا.می.کند.

وی.تاکید.کرد:.در.حال.ساماندهی.سامانه.ای.هستیم.

که.امکان.شناس��ایی.را.فراهم.کند،.کار.س��ختی.است.

و.باید.دس��تگاه.های.متعددی.همکاری.کنند.تا.س��امانه.
طراحی.شود.و.در.نیمه.سال.95.سامانه.اجرایی.می.شود.

 خروج بازار مسکن از رکود در نیمه دوم امسال

پنجره.ایرانیان:.به.گفته.عباس.آخوندی،.همه.باید.در.توس��عه.ش��هر.سهم.مشخص.

داش��ته.باشیم؛.در.تهران.سرمایه.گذاری.زیادی.انجام.شده.و.الزم.است.شهر.را.بسازیم،.

اما.نباید.ش��هر.با.ساخت.وس��از.مورد.س��وداگری.قرار.گیرد.و.اگر.س��رمایه.گذار.دعوت.
می.کنیم.باید.روش.جذب.داشته.باشیم.

به.گزارش.ایس��نا،.عب��اس.آخوندی.11.فروردین.ماه.در.دی��دار.با.فعاالن.فرهنگی.و.

نقش.آفرینان.توس��عه.شهر.رشت.و.دس��ت.اندرکاران.طرح.باز.آفرینی.شهر.رشت.اظهار.

کرد:.اگر.قبول.داریم.ش��هر.یک.سازمان.اجتماعی.اس��ت.باید.محلی.را.به.عنوان.تاالر.

گفتگو.تعیین.کنیم.تا.در.آن.درباره.مس��ائل.ش��هری.به.راحتی.گفتگو.کنیم..وی.با.بیان.

اینکه.چنین.تاالرهایی.در.کشورهای.دیگر.وجود.دارد.اما.در.ایران.فاقد.چنین.تاالرهایی.

هس��تیم،.اضافه.کرد:.این.تاالر.و.جلسه.امشب.می.تواند.نمونه.ای.از.تاالر.شهر.باشد.که.

در.آن.راجع.به.ش��هر.فکر.ش��ود.و.با.توجه.به.مفاهیم.دینی.ما.مشورت.نقش.مهمی.در.

رس��یدن.به.موفقیت.دارد..آخوندی.افزود:.حس.تعلق.فرهنگی.در.س��اختمان.هایی.که.

ارزش.معنوی.و.میراثی.دارند.بیشتر.است.و.می.توان.در.شهرها.با.تبدیل.بناهای.تاریخی.
به.تاالر.گفت.وگو.سبب.مشارکت.مردم.در.تصمیم.گیری.های.شهری.شد..

وی.با.انتقاد.از.اینکه.فضای.گفتگو.و.زبان.گفتگو.نداریم،.اظهار.کرد:.دولت.ها.تصویر.

بدی.از.خودش.ایجاد.کرده.اند.که.شهر.باید.توسط.دولت.ساخته.شود.در.حالی.که.شهر.

باید.توس��ط.مردم.ساخته.ش��ود.و.دولت.فقط.باید.فضای.سیاسی،.اجتماعی.و.اقتصادی.
را.آماده.کند.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.اضافه.کرد:.آدم.های.شهر.باید.بتوانند.با.یکدیگر.در.مورد.خود.

ش��هر.گفتگو.کنند،.چون.زندگی.در.شهر.جریان.دارد.و.همین.امر.هزاران.موضوع.برای.

گفتگو.ایجاد.می.کند.و.این.گفتگوها.می.تواند.از.بسیاری.از.مشکالت.شهری.که.امروز.

ش��اهد.آن.هستیم.جلوگیری.کند..آخوندی.همچنین.به.بحث.سرمایه.گذاری.اشاره.کرد.

و.گفت:.همه.باید.در.توسعه.شهر.سهم.مشخص.داشته.باشیم؛.در.تهران.سرمایه.گذاری.

زیادی.انجام.ش��ده.و.الزم.اس��ت.شهر.را.بس��ازیم.اما.ش��هر.نباید.با.ساخت.و.ساز.مورد.

س��وداگری.قرار.گیرد.و.اگر.سرمایه.گذار.دعوت.می.کنیم.باید.روش.جذب.داشته.باشیم..

وی.افزود:.باید.به.این.فکر.کنیم.که.ش��هر.را.چگونه.می.س��ازیم.که.فرزندانمان.برای.
زندگی.در.آن.عالقه.مند.باشند.و.خودشان.شهر.را.برای.زندگی.انتخاب.کنند..

وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.همچنین.با.اش��اره.به.مهاجرت.هایی.که.به.خارج.از.کش��ور.

صورت.می.گیرد،.گفت:.این.موضوع.با.پول.حل.نمی.شود.بلکه.با.افزایش.کیفیت.زندگی.
حل.می.شود.

 تهران با ساخت وساز مورد سوداگری قرار نگیرد
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پنجره.ایرانیان:.با.اجرایی.ش��دن.طرح.های.متنوع.وام.های.

مس��کن.از.نیمه.اول.س��ال.گذش��ته.و.اس��تمرار.آن.در.سال.

ج��اری،.بانک.مرکزی.پیش.بینی.کرده.اس��ت.که.با.توجه.به.

چش��م.اندازی.که.برای.بهبود.فضای.اقتصاد.کالن.در.س��ال.

جاری.وج��ود.دارد.و.همچنین.اقدامات.انجام.ش��ده.در.نظام.

بانکی.در.حوزه.تسهیالت.مسکن،.بهبود.عملکرد.بازار.مسکن.
در.سال.1395.دور.از.انتظار.نیست.

به.گ��زارش.ایس��نا،.تازه.ترین.گ��زارش.بان��ک.مرکزی.از.

تحوالت.بازار.مس��کن.در.پایان.سال.گذشته.حاکی.از.کاهش.

معامالت.بازار.مسکن.و.همچنین.رشد.متوسط.قیمت.هر.متر.
زیربنای.واحد.مسکونی.در.اسفندماه.است.

این.آمارها.نشان.می.دهد.که.در.ماه.گذشته،.بالغ.بر.13.هزار.

واحد.مس��کونی.در.تهران.معامله.ش��ده.که.حدود.8.5.درصد.

نس��بت.به.ماه.مشابه.س��ال.1393کاهش.دارد..این.در.حالی.

است.که.متوسط.قیمت.خرید.و.فروش.یک.متر.مربع.زیربنای.

واحد.مس��کونی.معامله.ش��ده.از.طری��ق.بنگاه.های.معامالت.

ملک��ی.در.تهران.چه��ار.میلیون.و.200.ه��زار.تومان.بود.که.
نسبت.به.اسفند.سال.1393.حدود.چهار.درصد.افزایش.دارد.
همچنی��ن.بررس��ی.تغیی��رات.قیمتی.در.مناط��ق.22.گانه.
تهران،.حاکی.از.آن.اس��ت.که.بیش��ترین.متوسط.قیمت.یک.
متر.مربع.زیربنای.مسکونی.معامله.شده.حدود.هشت.میلیون.
و.700.هزار.تومان.و.متعلق.به.منطقه.یک.بوده.است..در.عین.
حال.که.کمترین.قیمت.مورد.معامله.با.دو.میلیون.و.100.هزار.

تومان.به.منطقه.18.اختصاص.داشته.است.
بانک.مرکزی.در.حالی.طرح.های.تس��هیالتی.مسکن.را.از.
دالیل.عمده.انتظار.برای.بهبود.اوضاع.بازار.مس��کن.می.داند.
که.در.س��ال.گذشته.با.پیشنهاد.بانک.مس��کن.و.تایید.بانک.
مرکزی.و.در.نهایت.تصویب.شورای.پول.و.اعتبار.چند.گزینه.

به.جمع.وام.دهی.در.حوزه.مسکن.اضافه.شد.

این.در.حالی.اس��ت.که.از.خرداد.سال.گذشته.طرح.صندوق.

پس.انداز.مسکن.به.مرحله.اجرا.رسید.که.در.سه.سطح.80،60.

و.40.میلیون.تومان.با.توجه.به.مناطق.جغرافیایی.در.کش��ور.

و.بر.اس��اس.میزان.پس.انداز،.تسهیالت.را.در.اختیار.متقاضی.

قرار.می.ده��د..همچنین.طرح.پرداخت.تس��هیالت.از.طریق.

بانک.های.تجاری.مصوب.ش��د.که.در.س��ه.سطح.60،50.و.

40.میلیون.تومانی.در.س��طح.کش��ور.بود..اما.ب��ا.این.حال.با.

توجه.به.کمبود.نقدینگی.در.بانکها،.تا.کنون.با.قدرت.اجرایی.
نشده.است.

در.ادامه.وام.خرید.مسکن.از.طریق.اوراق.حق.تقدم.که.35.

میلی��ون.تومان.بوده.و.حداکثر.ب��ا.جعاله.به.45.میلیون.تومان.

می.رسید.اضافه.ش��د.و.به.سقف.60.میلیون.تومان.رسید..بر.

این.اساس.وام.این.بخش.در.مناطق.جغرافیایی.در.سه.سقف.
60،50.و.40.میلیون.تومان.قابل.پرداخت.است.

اما.در.آخرین.روزهای.س��ال.گذش��ته.بار.دیگر.طرحی.تازه.

برای.وام.مسکن.کلید.خورد.و.وام.ها.برای.زوج.ها.از.دو.محل.
صندوق.پس.انداز.مسکن.و.اوراق.حق.تقدم.بود.اضافه.شد.

بنابر.مصوبه.شورای.پول.و.اعتبار،.پرداخت.تسهیالت.برای.

زوجین.از.محل.صندوق.پس.انداز.مس��کن.در.تهران.از.80.به.

160.میلی��ون.تومان،.از.60.به.120.میلیون.تومان.و.از.40.به.

80.میلی��ون.تومان.افزایش.خواهد.یافت.که.زوج.ها.می.توانند.

برای.یک.پ��الک.ثبتی.در.مجموع.براس��اس.وام.های.جدید.

اقدام.کنن��د..همچنین.در.اوراق.حق.تق��دم،.وام.60.به.100.

میلیون،.50.به.80.میلیون.و.40.به.60.میلیون.تومان.افزایش.

یافت..آنچنان.که.بت.ش��کن،.مدیر.عامل.بانک.مسکن.اعالم.

کرده.است،.این.بانک.فعال.برنامه.ای.برای.افزایش.سقف.وام.

نداشته.و.منتظر.اجرای.طرح.های.اخیر.و.آثار.آن.بر.اقتصاد.و.
حوزه.مسکن.است.

 پیش بینی بانک مرکزی از بازار مسکن 95

پنجره.ایرانیان:.تقاضای.وام.مس��کن.از.135.مورد.در.زمان.اعالم.رس��می.به.250.مورد.در.
اسفندماه.رسید.که.رشدی.85.درصدی.را.نشان.می.دهد.

به.گزارش.ایس��نا،.هنگام.اعالم.رس��می.افزایش.تسهیالت.خرید.مسکن.روزانه.135.نفر.در.

بانک.س��پرده.گذاری.می.کردند.که.در.اس��فندماه.سال.گذش��ته.این.رقم.به.250.سپرده.در.روز.

رس��ید..با.این.وجود.به.نظر.می.رس��د.اگر.سود.17.5.درصدی.تس��هیالت.کاهش.یابد.استقبال.

از.وام.مس��کن.باال.برود.که.در.این.خصوص.حامد.مظاهریان.معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.از.

برنامه.های.وزارت.متبوع.خود.را.کاهش.نرخ.سود.تسهیالت.مسکن.و.افزایش.مدت.بازپرداخت.
اقساط.عنوان.کرده.است.

یکی.از.سیاست.های.وزارت.راه.و.شهرسازی.در.بخش.مسکن.در.سال.گذشته.افزایش.توان.

خرید.مس��کن.برای.خانوارهای.ایرانی.با.پرداخت.تسهیالت.مسکن.تا.50.درصد.قیمت.واقعی.

عنوان.شد.که.با.مصوبه.شورای.پول.و.اعتبار.در.اواخر.سال.94.شاهد.افزایش.تسهیالت.خرید.

مس��کن.از.35.به.160.میلیون.تومان.در.ش��هرهای.بزرگ،.120.میلیون.تومان.در.ش��هرهای.
میانی.و.80.میلیون.تومان.در.شهرهای.کوچک.بودیم.

با.این.که.برخی.مس��ووالن.وام.160.میلیون.تومانی.را.در.افزایش.قدرت.خرید.مس��کن.موثر.

می.دانند.پورابراهیمی.نایب.رییس.کمیس��یون.اقتصادی.مجلس.معتقد.است.این.تسهیالت.در.

ش��هرهای.بزرگ.و.کالن.ش��هرهایی.همچون.تهران.که.قیمت.متوس��ط.خانه.ها.متری.2.تا.3.
میلیون.تومان.است.به.طور.کامل.پاسخگو.نخواهد.بود.

او.می.گوی��د:.اقش��ار.مختلف.جامعه.در.طبقات.متوس��ط.و.پایین.کش��ور.به.دالیل.ش��رایط.

اقتصادی.گذش��ته.و.حال،.امکان.بازپرداخت.تسهیالت.خرید.مسکن.را.ندارند.و.باید.برای.این.

موضوع.چاره.اندیشی.شود..در.حال.حاضر.ساالنه.700.هزار.ازدواج.در.کشور.انجام.می.شود.که.
برای.این.میزان.باید.مسکن.با.قیمت.پایین.تامین.و.عرضه.شود.

یک.کارش��ناس.مس��کن.نیز.میزان.تاثیرگذاری.وام.160.میلیونی.را.مستلزم.کاهش.شرایط.

محدودکننده.آن.دانست.و.گفت:.خطوط.محدودکننده.وام.های.مسکن.از.جمله.وام.80.میلیون.

تومانی.به.نحوی.است.که.شامل.افراد.بسیار.کمی.می.شود؛.مثال.وام.به.افرادی.تعلق.می.گیرد.

که.برای.اولین.از.این.تس��هیالت.اس��تفاده.می.کنند،.خانه.اولی.باش��ند.یا.از.تس��هیالت.دولتی.
استفاده.نکرده.باشند.

وی.افزود:.از.سوی.دیگر.کسانی.که.مشمول.این.طرح.می.شوند.قشری.از.جامعه.هستند.که.

توان.مالی.بازپرداخت.ندارند..اقس��اط.وام.80.میلیونی.حدود.یک.میلیون.تومان.است؛.در.حالی.

که.این.رقم.از.عهده.بسیاری.از.خانواده.ها.خارج.است.و.دیدیم.که.پس.از.گذشت.9.ماه.از.اعالم.
این.تسهیالت.37.هزار.نفر.از.این.وام.استقبال.کردند.که.رقم.چندان.باالیی.محسوب.نمی.شود.

 رشد 85 درصدی تقاضای وام مسکن
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 دومین دوره مسابقات ملی نوآوران انرژی و محیط زیست برگزار می شود
پنجره.ایرانیان:.مرکز.نوآوری.و.توس��عه.فناوری.ستاد.
بهینه.س��ازی.ان��رژی.و.محی��ط.زیس��ت.معاونت.علمی.
و.فناوری.ریاس��ت.جمهوری.با.همکاری.س��تاد.توسعه.
فرهنگ.علم،.فناوری.و.اقتصاد.دانش.بنیان،.دومین.دوره.
مس��ابقات.ملی.نوآوران.انرژی.و.محیط.زیست.را.در.دو.
حوزه.دانشجویی.و.دانش.آموزی.با.عنوان.»اَپ.های.سبز.
بهینه.سازی.انرژی«.)App(.)اپ.سبا(.برگزار.می.کند.

به.گزارش.ایسنا،.دومین.دوره.این.مسابقات.در.تاریخ.

11.و.12.ش��هریور.ماه.س��ال.1395.برگزار.می.ش��ود.و.

عالقه.مندان.حضور.دراین.مس��ابقه.ت��ا.پایان.تیرماه.95.
برای.ثبت.نام.فرصت.دارند.

ایجاد.بس��تر.خالقی��ت.و.نوآوری،.حمایت.از.کس��ب.

و.کاره��ای.دانش.بنی��ان.و.توانمندس��ازی.هس��ته.های.

پژوهشی.نوپا.در.جهت.تولید.و.توسعه.محصول.تجاری.

در.حوزه.بهینه.س��ازی.انرژی.و.محیط.زیس��ت.در.قالب.

توس��عه.برنامه.ه��ای.کاربردی.تلفن.هم��راه.و.فرهنگ.

س��ازی.و.ترویج.اقتصاد.دانش.بنی��ان.از.جمله.مهمترین.
اهداف.این.رویداد.است.

محورهای.موضوعی.این.مس��ابقه.شامل.صرفه.جویی.

ان��رژی،.صرفه.جوی��ی.آب،.آب.و.ان��رژی،.انرژی.ه��ای.

تجدیدپذی��ر،.خانه.های.هوش��مند.با.محوری��ت.انرژی.

و.محیط.زیس��ت،.شهر.هوش��مند.با.محوریت.انرژی.و.

محیط.زیس��ت،.کنترل.ترافی��ک،.فناوری.های.جدید.با.

در.نظر.گرفتن.ش��اخص.های.انرژی.و.محیط.زیس��ت.و.
آلودگی.محیط.زیست.است.

.،)App(.در.این.گزارش.آمده.اس��ت.به.اپ.های.برتر

جوای��ز.نقدی.و.غیر.نقدی.ارزنده.ای.اعطا.می.ش��ود..این.

جوای��ز.در.چند.بخش.اپ.ه��ای.برگزیده)App(.از.نگاه.

داوران،.اپ.ه��ای.برگزیده.)App(.از.ن��گاه.مخاطبان،.

اپ.ه��ای.برگزی��ده.)App(.دانش.آم��وزی.و.حمایت.از.

اپ.های.برتر.)App(.در.راس��تای.تجاری.س��ازی.اعطا.
خواهند.شد..

عالقه.مندان.به.منظور.شرکت.در.مسابقه.باید.در.قالب.

گروه.های.دو.یا.س��ه.نفره.ثبت.ن��ام.کنند..از.این.رو،.هر.

فرد.با.داشتن.ایده.جذاب.و.کارآمد.در.راستای.محورهای.

مس��ابقه.و.یا.داشتن.مهارت.برنامه.نویسی.باید.نسبت.به.

ش��کل.گیری.گروه.خود.اقدام.ک��رده.و.بدین.منظور.در.

روز.9.اردیبهش��ت.ماه.95.ش��رایطی.فراهم.خواهد.شد.

که.شرکت.کننده.ها.گرد.هم.آیند.و.گروه.خود.را.تشکیل.
دهند.و.فعالیت.خود.را.آغاز.کنند.

گروه.های��ی.هم.که.از.قبل.ش��کل.گرفت��ه.و.ثبت.نام.

کرده.ان��د،.می.توانند.با.حضور.در.این.رویداد.که.به.»روز.

بوفه«.نام.گذاری.شده،.به.مشورت.با.مشاوران.تخصصی.

دو.حوزه.برنامه.نویس��ی.و.انرژی.بپردازند.و.در.راستای.
بهبود.اپ.)App(.خود.کسب.اطالعات.کنند.

 توانایی تامین انرژی خورشیدی کشورهای منطقه را داریم
پنجره.ایرانیان:.رئیس.دانش��گاه.الزهرا.گفت:.س��ه.دانش��کده.این.دانشگاه.توانایی.

پوشش.و.تامین.کشورهای.منطقه.را.در.انرژی.خورشیدی.دارند.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.انسیه.خزعلی.امروز.در.مراسم.افتتاح.نیروگاه.فتوولتائیک.
خورش��یدی.با.ظرفیت.20.کیلووات،.عنوان.کرد:.تعداد.دانش��گاه.های.استفاده.کننده.از.
انرژی.خورشیدی.اندک.هستند.و.امیدواریم.که.با.پشتیبانی.علمی.خوب.از.این.طرح.ها.

بتوانیم.این.برنامه..را.در.همه.دانشگاه.ها.و.پارک.ها.فعال.کنیم.
وی.اف��زود:.همچنین.ضروری.اس��ت.که.از.ظرفیت.ه��ا.و.حمایت.های.مرکز.توزیع.
برق.اس��تان.تهران.در.اجرایی.ش��دن.چنین.طرح.هایی.اس��تفاده.کنیم،.زیرا.راه.اندازی.

نیروگاه.های.خورشیدی.نیاز.به.هزینه.دارند.ولی.مقرون.به.صرفه.هستند.
رئیس.دانش��گاه.الزهرا.گفت:.ضروری.اس��ت.که.کار.فرهنگی.وسیعی.در.این.راستا.

صورت.گیرد.تا.اقدامات.پژوهشی.در.دانشگاه.ها.به.نتیجه.مطلوب.برسد.
خزعل��ی.با.بیان.اینکه.امیدواریم.که.با.تولیدات.داخلی،.نیروگاه.های.خورش��یدی.را.

راه.اندازی.کنیم،.گفت:.انشاءاهلل.بعد.از.تحریم.ها،.تولید.داخل.با.مشکل.روبرو.نشود.
ب��ه.گفت��ه.وی،.زمان��ی.ک��ه.می.خواهی��م.از.انرژی.های.س��الم.بهره.ببری��م،.باید.

برنامه.ریزی.های.خاصی.برای.آن.داشته.باشیم.
رئیس.دانش��گاه.الزهرا.با.بیان.اینکه.حداقل.سه.دانشکده.این.دانشگاه.می.توانند.در.
زمینه.راه.اندازی.نیروگاه.های.خورش��یدی.فعال.باش��ند،.گفت:.اگر.زمینه.حمایت.ها.در.
دانشگاه.ما.فراهم.شود،.می.توانیم.کشورهای.منطقه.را.از.این.فناوری.بهره.مند.سازیم.
به.گفته.وی،.دانش��گاه.های.عراق.و.افغانس��تان.که.از.کش��ورهای.منطقه.به.شمار.
می.رون��د،.خواس��تار.انعق��اد.تفاهمنامه.ها.با.این.دانش��گاه.ها.و.انج��ام.کارهای.علمی.
به.صورت.مش��ترک.هس��تند..امیدواریم.با.همتی.که.در.دانش��گاه.وجود.دارد،.شاهد.

موفقیت.های.بیشتری.باشیم.
خزعلی.تاکید.کرد:.اکنون.دانش��گاه.الزهرا.جزو.رتبه.های.اول.در.منطقه.اس��ت.اما.

قصد.داریم.طبق.چشم.انداز.بیست.ساله.کشور،.رتبه.برتر.را.کسب.کنیم.

 حضور شرکت ایتالیایی ـ انگلیسی در انرژی ایران
.SWS.پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.ایتالیایی.�.انگلیسی
جهت.س��رمایه.گذاری.در.حوزه.انرژی.های.تجدیدپذیر.

. ایران.ابراز.تمایل.کرد..
ب��ه.گزارش.رواب��ط.عمومی.س��ازمان.انرژی.های.نو.
ای��ران.).س��انا(،.در.جلس��ه.ای.با.حضور.مع��اون.فنی.و.

اجرایی.سانا.و.نمایندگان.ش��رکت.ایتالیایی.�.انگلیسی.

SWS.برگزار.گردید،.ش��رکت.ف��وق.عالقمندی.خود.

برای.حضور.و.سرمایه.گذاری.در.انرژی.های.تجدیدپذیر.

ایران.را.اعالم.کرد..در.ابتدای.جلس��ه.دکتر.شعبانی.کیا.

با.اش��اره.ب��ه.تعرفه.ه��ا.و.نحوه.س��رمایه.گذاری.در.این.

ح��وزه.توضیحاتی.نیز.در.خصوص.پروژه.زمین.گرمایی.

مش��کین.شهر.ارائه.کرد..بر.اساس.این.گزارش،.شرکت.

یاد.ش��ده.پروژه.هایی.در.زمین��ه.انرژی.های.تجدیدپذیر.

در.آفریق��ا،.منطقه.کاراییب،.قزاقس��تان،.ایتالیا.و.برزیل.
انجام.داده.است.
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 اولین مرکز تست توربین های بادی در زنجان افتتاح می شود 
پنج��ره.ایرانی��ان:.به.گفته.کارش��ناس.ارش��د.انرژی.
ش��رکت.برق.منطقه.ای.استان.زنجان،.اولین.مرکز.تست.
توربین.های.بادی.در.استان.زنجان.افتتاح.می.شود.که.در.

نوع.خود.در.سطح.کشور.منحصر.به.فرد.است.
به.گزارش.ایس��نا،.مجید.رهروی.اظهار.کرد:.س��ایت.
تس��ت.توربین.های.بادی.در.روستای.علی.آباد.شهرستان.
ابهر.در.زمینی.به.مس��احت.18.هکتار.در.حال.راه.اندازی.
است.و.ساخت.س��اختمان.های.اداری.آن.پیشرفت.قابل.
مالحظه.ای.داش��ته.اس��ت.و.اح��داث.آن.ها.ادام��ه.دارد..
همچنی��ن.دکل.بادس��نجی.100.متری.نی��ز.برای.ثبت.

اطالعات.در.محل.نصب.شده.است.
وی.ادامه.داد:.توربین.ه��ای.بادی.در.دهه.های.اخیر.از.
لحاظ.ابعادی.بس��یار.بزرگ.تر.شده.اند،.این.در.حالی.است.
که.قیمت.انرژی.های.بادی.رو.به.کاهش.اس��ت..قیمت.
انرژی.تولیدی.توس��ط.ه��ر.توربین.روند.رو.به.رش��دی.
داشته.است..ساخت.نمونه.اولیه.از.توربین.بادی.مگاواتی.
بس��یار.زمان.بر.و.پرهزینه.اس��ت..بنابر.این.عبور.سریع.از.
مرحله.تولید.نمونه.اولیه.از.محصول.توربین.های.بادی.به.
سمت.تولید.حجم.باالیی.از.این.محصول.دارای.ریسک.
باالیی.است.که.ممکن.است.به.ضررهای.جبران.ناپذیری.

برای.تولیدکننده.منجر.شود.
رهروی.با.اش��اره.ب��ه.افزایش.اس��تفاده.از.انرژی.های.
بادی.عنوان.کرد:.با.رش��د.روزافزون.اس��تفاده.از.انرژی.
باد.و.توربین.های.بادی.توان.باال.در.حد.چند.مگاوات.در.
ش��بکه.های.قدرت.و.سرمایه.گذاری.عظیم.در.این.حوزه،.
لزوم.ش��ناخت.رفتار.و.دینامیک.این..ن��وع.از.منابع.تولید.

انرژی.بیش.از.پیش.اهمیت.پیدا.کرده.است.
وی.با.اشاره.به.اینکه.کارفرمای.مرکز.تست.توربین.های.
بادی.ش��رکت.مادر.تخصصی.توانیر.با.همکاری.شرکت.
برق.منطقه.ای.استان.زنجان.است،.افزود:.برآورده.کردن.
استاندارد.های.الزم.و.حداقل.ریسک.طراحی.و.خطاهای.
تولی��د.که.هزینه.ه��ای.باالیی.در.حین.تولید.و.اس��تفاده.
از.محصول.ایج��اد.می.کنند.و.صحت.س��نجی.عملکرد.
تجهیزات.مورد.اس��تفاده،.تنظیم.کردن.مدل.ها،.سیستم.
کنترل��ی.و.سیس��تم.حفاظتی.از.دالیل.انجام.تس��ت.بر.
روی.توربین.های.بادی.است..رهروی.در.خصوص.دلیل.
انتخاب.این.منطقه.برای.ساخت.مرکز.تست.توربین.های.

ب��ادی،.گفت:.مکان.یابی.این.منطقه.را.پژوهش��گاه.نیرو.

انجام.داده.است.و.یکی.از.دالیل.این.انتخاب.باد.مناسبی.

است.که.در.طول.سال.در.این.منطقه.می.وزد.و.این.مرکز.

می.تواند.تس��ت.توربین.هایی.را.که.در.خارج.از.کشور.و.یا.

در.داخل.س��اخته.شده.اند،.نیز.انجام.دهد،.اگرچه.پیش.تر.
برخی.از.این.تست.ها.در.خارج.از.کشور.انجام.می.شد.

وی.با.اشاره.به.مجموع.آزمون.های.قابل.انجام.بر.روی.

توربین.های.بادی.در.این.مرکز.یادآور.ش��د:.تست.پره.در.

مقیاس.واقعی.و.تس��ت.دینامومتری.و.تست.های.میدانی.

توربین.از.جمله.تس��ت.هایی.است.که.در.این.مرکز.قابل.
انجام.است.

 آمادگی ایران برای همکاری با آذربایجان در انرژی های نو
پنجره.ایرانیان:.وزیر.نیروی.کش��ورمان.در.دیدار.با.وزیر.اقتصاد.و.صنعت.جمهوری.
آذربایج��ان.از.آمادگ��ی.ایران.برای.همکاری.مش��ترک.در.زمینه.توس��عه.انرژی.های.

تجدیدپذیر.خبر.داد.
به.گزارش.ایس��نا،.حمید.چیت.چیان.غروب.شنبه.در.دیدار.با."شاهین.مصطفی.یف" 
وزیر.اقتصاد.و.صنعت.جمهوری.آذربایجان.که.در.س��اختمان.س��تادی.این.وزارتخانه.
انجام.شد،.با.بیان.این.مطلب.اظهار.داشت:.مذاکراتی.در.خصوص.احداث.نیروگاه.های.
بادی.و.زمین.گرمایی.با.همکاری.مشترک.سازمان.انرژی.های.نو.ایران.)سانا(.و.آژانس.
دولتی.انرژی.های.تجدیدپذیر.آذربایجان.در.مشکین.شهر.و.خواف.انجام.شده.بود.که.

در.آینده.نزدیک،.اجرایی.خواهد.شد.
وزیر.نیرو.با.اش��اره.به.اینکه.پس.از.برداش��ته.ش��دن.تحریم.ها.س��طح.روابط.بین.
جمهوری.اس��المی.و.جمهوری.آذربایجان.به.سرعت.رو.به.افزایش.بوده.و.این.به.نفع.
هردو.کش��ور.خواهد.بود،.بیان.داش��ت:.از.آغاز.دولت.یازده��م،.تاکنون.چهار.مالقات.
بین.روس��ای.جمهور.دو.کشور.صورت.گرفته.و.س��فر.چند.روز.آینده."الهام.علی.یف" 
رئیس.جمهور.آذربایجان.به.ایران.باعث.گسترش.و.توسعه.بیشتر.روابط.بین.دو.کشور.

خواهد.شد.
وی.با.بیان.اینکه.وزارت.نیرو.عالقمند.به.گسترش.روابط.با.آذربایجان.در.زمینه.آب.
و.برق.اس��ت.با.اش��اره.به.روند.اجرایی.پروژه.سد."خدا.آفرین" گفت:.در.مورد.این.سد.
اقدام.های.الزم.در.ایران.انجام.ش��ده.و.مسائل.کوچکی.باقیمانده.که.به.زودی.برطرف.

خواهد.شد.
چیت.چیان.در.خصوص.پروژه.اتصال.ش��بکه.های.برق.کشورهای.ایران،.آذربایجان،.
گرجس��تان.و.روسیه.که.به.نفع.هر.چهار.کش��ور.خواهد.بود،.اظهار.داشت:.با.توجه.به.
اینکه.پیک.مصرف.برق.آذربایجان.و.روس��یه.و.گرجستان.در.زمستان.و.پیک.مصرف.
برق.ایران.در.تابس��تان.است،.ضمن.تبادل.برق.می.توانیم.در.تابستان.وارد.کننده.برق.
از.آذربایجان.و.روس��یه.و.گرجس��تان.و.در.زمس��تان.صادر.کننده.برق.به.این.کشورها.

باشیم.و.هزینه.احداث.نیروگاه.های.جدید.را.کاهش.دهیم.
در.ادامه.این.دیدار."شاهین.مصطفی.یف" وزیر.اقتصاد.و.صنعت.جمهوری.آذربایجان.
ضمن.ابراز.خرسندی.از.این.نشست،.با.اشاره.به.اینکه.تفاهم.نامه."اردوباد-مارازاد" در.
س��ال.2014.منعقد.شده.است،.اظهار.امیدواری.کرد.پس.از.انتخابات.مجلس.شورای.

اسالمی.این.سند.مصوب.شود.
وی.با.اش��اره.به.اینکه.چند.سالی.است.که.در.مورد.پروژه.سد.خدا.آفرین.مذاکراتی.
انجام.شده.است،.ولی.این.پروژه.عملیاتی.نشده.است،.گفت:.با.حل.شدن.مسائل.فنی،.

امیدواریم.هرچه.سریع.تر.این.پروژه.اجرایی.شود.
مصطفی.یف.با.بیان.اینکه.اکنون.زمان.تجارت.برق.است،.با.اشاره.به.اتصال.شبکه.
برق.بین.سه.کشور.ایران،..آذربایجان.و.روسیه.گفت:.امیدواریم.مسائل.فنی.این.طرح.
تا.یک.ماه.آینده.برطرف.شود.و.توافق.نامه.فروش.برق.را.عملی.کرد.و.هر.سه.کشور.

آذربایجان،.ایران.و.روسیه.از.این.امر.منتفع.شویم.
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 لزوم توسعه  نیروگاه های تجدیدپذیر در سیستان و بلوچستان
پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.شرکت.برق.منطقه.ای.استان.
سیس��تان.و.بلوچس��تان.گفت،.وجود.روزه��ای.آفتابی.زیاد.
در.طول.س��ال.و.بادهای.120.روزه.سیس��تان،.این.استان.
را.مس��تعد.توس��عه.های.نیروگاه.ه��ای.تجدیدپذیر.کرده.که.
می.تواند.در.افزایش.صادرات.برق.به.کش��ورهای.همسایه.

نیز.موثر.باشد.
به.گزارش.ایرنا،.محمدعلی.قزاق.شاهد.در.نشست.خبری.
شرکت.های.تابعه.وزارت.نیرو.در.استان.سیستان.و.بلوچستان.
در.محل.دانش��گاه.دریانوردی.و.علوم.دریایی.چابهار.اظهار.
داشت:.استان.سیس��تان.و.بلوچستان.با.برخورداری.از.700.
هزار.مش��ترک.برق،.از.هفت.هزار.کیلومت��ر.خطوط.انتقال.
ب��رق.و.فوق.توزیع.بهره.مند.اس��ت.که.این.آمار،.چهار.برابر.
میانگین.کشوری.برای.برق.رسانی.به.هر.مشترک.است.

وی.افزود:.وس��عت.و.پراکندگی.مناطق.مختلف.اس��تان.

سبب.شده.تا.تعداد.متوس��ط.مشترکان.برق.در.هر.کیلومتر.

مرب��ع.3.5.و.میانگین.فاصله.پس��ت.های.انتقال.برق.160.

کیلومتر.باشد..شاهد.با.اشاره.به.برنامه.پنجم.توسعه.کشور،.

خاطرنشان.کرد:.افزون.بر.10.هزار.میلیارد.ریال.اعتبار.برای.

توس��عه.ش��بکه.های.برق.در.اس��تان.در.این.برنامه.در.نظر.

گرفته.شده.که.البته.در.عمل،.با.توجه.به.مشکالت.نقدینگی.
موجود.در.اجرا.با.مشکالت.متعددی.مواجه.بوده.است.

وی.افزود:.این.شرکت.تاکنون.موفق.به.تحقق.50.درصد.

اه��داف.برق.رس��انی.در.نظر.گرفته.ش��ده.در.برنامه.پنجم.

توسعه.در.استان.شده.که.عمدتا.با.اجرا.و.احداث.پست.های.

موقت.برق.عملیاتی.ش��ده.اس��ت..مدیرعامل.شرکت.برق.

منطق��ه.ای.سیس��تان.و.بلوچس��تان.ادام��ه.داد:.20.درصد.

پروژه.های.پیش.بینی.ش��ده.دیگر.در.این.زمینه.با.اعتباری.

چهار.هزار.میلیارد.ریالی.در.دس��ت.اقدام.است.و.90.درصد.

آنها.تا.ابتدای.تابستان.س��ال.آینده.به.بهره.برداری.خواهند.

رسید..وی.اضافه.کرد:.ظرفیت.نصب.شده.نیروگاهی.استان.

ه��زار.و.450.م��گاوات.اس��ت.و.نیروگاه.ها.در.ش��هرهای.

زاهدان،.چابهار،.کنارک.و.ایرانشهر.نصب.شده.اند..مجموع.

ظرفیت.نصب.ش��ده.نیروگاهی.کش��ور.اف��زون.بر.73.هزار.
مگاوات.است.

ش��اهد.بیان.داش��ت:.امروز.اجرای.بخش.سیکل.ترکیبی.

نیروگاه.های.چابهار.و.ایرانش��هر.در.دس��ت.اقدام.است.که.

ارتقای.راندمان.آنها.را.به.دنبال.خواهد.داشت..وی.از.صدور.

مجوز.فعالیت.در.زمینه.نیروگاه.س��ازی.برای.س��ه.شرکت.

بخش.خصوصی.در.ش��مال.استان.خبر.داد.و.گفت:.احداث.

ی��ک.بلوک.هزار.و.500.مگاوات��ی.نیروگاهی.در.زاهدان.در.
دست.اقدام.است.

این.مقام.مس��ئول.افزود:.قابلیت.احداث.10.هزار.مگاوات.

ظرفیت.نیروگاهی.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.اس��تان.وجود.

دارد،.اما.تاکنون.س��رمایه.گذاری.خوبی.در.این.زمینه.انجام.

نشده.است.
مدیرعامل.شرکت.برق.منطقه.ای.سیستان.و.بلوچستان.با.
اشاره.به.صدور.موافقتنامه.برای.احداث.چهار.هزار.مگاوات.
ظرفیت.نیروگاهی.تجدیدپذیر.توسط.سازمان.انرژی.های.نو.
ایران.)سانا(،.یادآور.شد:.همه.این.نیروگاه.ها.بادی.هستند.

وی.خاطرنشان.کرد:.امروز.افغانستان.و.پاکستان.به.شدت.

نیازمند.انرژی.هس��تند.و.این.اس��تان.با.وج��ود.یک.هزار.و.

200.کیلومتر.مرز.خاکی،.از.ظرفیت.و.قابلیت.مناسبی.برای.

توس��عه.ارتباطات.برقی.با.کشورهای.همس��ایه.و.صادرات.
برق.برخوردار.است.

ش��اهد.ادامه.داد:.اس��تان.سیس��تان.و.بلوچستان.در.سال.

گذشته.440.هزار.مگاوات.صادرات.برق.به.پاکستان.داشته.

ک��ه.با.ولتاژ.132.کیلو.ولت.در.حال.فعالیت.اس��ت.و.عالوه.

بر.آن،.صادرات.برق.به.این.کش��ور.از.طریق.بندر.گواتر.نیز.
در.دستور.کار.است.

 خطر افزایش مصرف انرژی در ایران
پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.ش��رکت.بهینه.سازی.مصرف.سوخت.ایران.می.گوید.اگر.
نتوانیم.به.کاهش.ش��دت50.درصدی.برسیم،.تا.سال.1404.همه.انرژی.تولید.شده.در.

کشور.مصرف.خواهد.شد.و.نفت.و.گازی.برای.صادرات.نخواهیم.داشت.
به.نقل.از.روزنامه.ش��رق،.نصرت.اهلل.س��یفی.گفت:.ش��دت.مصرف.انرژی.در.کشور.
باید.تا.سال.1400.به.50.درصد.کاهش.یابد.و.با.فرض.رشد.اقتصادی.شش.درصدی،.
میزان.مصرف.به.معادل.هزار.و.414.میلیون.بش��که.نفت.خام.خواهد.رسید..او.چندی.
قبل..اعالم.کرد.با.روند.کنونی.تا.س��ال.هزار.و.400.میزان.مصرف.انرژی.کش��ور.به.
دوه��زار.و.600.میلیون.بش��که.نفت.خام.خواهد.رس��ید.که.فاصله.ای��ن.رقم.تا.هزارو.
414.میلیون.بش��که.معادل.نفت،.بس��تگی.به.رفتار.مصرفی.ما.در.این.سال.ها.خواهد.
داش��ت..به.گفت��ه.وی،.برای.تحقق.کاهش.50.درصدی.ش��دت.انرژی،.192.میلیارد.
دالر.سرمایه.گذاری.نیاز.اس��ت..مدیرعامل.شرکت.بهینه.سازی.مصرف.سوخت.نتایج.
حاص��ل.از.اجرای.سیاس��ت.های.کلی.اصالح.الگوی.مص��رف.و.کاهش.50.درصدی.
ش��دت.انرژی.را.پنج..هزار.میلیون.بشکه،.معادل.نفت.خام.پتانسیل.صرفه.جویی،.هزار.
و.800.میلیون.تن.معادل.کربن.کاهش.انتش��ار.گازهای.گلخانه.ای،.870.میلیارد.دالر.
ارزش.صرفه.جویی.تا.سال.1409.و.ایجاد.سه.میلیون.فرصت.شغلی.پایدار.عنوان.کرد.

طبق.آخرین.گزارش.ش��رکت.ملی.تولید.و.پخش.فراورده.های.نفتی.ایران.در.س��ال.

1393.ح��دود.96.درصد.از.کل.انرژی.مورد.نیاز.کش��ور.با.مصرف.فراورده.های.نفتی.

ش��امل.گاز.مایع،.بنزین.موتور،.نفت.سفید،.گازوئیل،.نفت.کوره،.سوخت.های.هوایی.و.

گاز.طبیعی.تأمین..می.ش��ود؛.ایران.در.سال.گذش��ته.معادل.بیش.از.1,6.میلیارد.بشکه.

س��وخت.های.فسیلی.مصرف.کرده.اس��ت..مصرف.انرژی.ایران.در.سال.های.گذشته.

به.شدت.افزایش.یافته.که.در.این.میان.سهم.گاز.بیشتر.از.دیگر.حامل.های.انرژی.بوده.

اس��ت..آنچه.در.آمارهای.ش��رکت.ملی.تولید.و.پخش.فراورده.های.نفتی.بیشتر.جلب.

توجه.می.کند،.رسیدن.سهم.گاز.طبیعی.در.تامین.انرژی.کشور.به.مرز.70.درصد.است؛.
این.رقم.در.ابتدای.انقالب.فقط.هشت.درصد.بود.

.این.گزارش.می.گوید.در.س��ال.گذش��ته.تولید.گاز.فراوری.ش��ده.کش��ور.12.درصد.

افزایش.یافته.و.به.427.میلیون.متر.مکعب.در.روز.رس��یده.اس��ت..ایران.در.نظر.دارد.

تولی��د.گاز.خود.را.تا.س��ال.1400.به.باالی.یک.میلیارد.مترمکعب.در.روز.برس��اند.و.

فرصت.خوبی.برای.قطع.مصرف.سوخت.های.مایع.در.نیروگاه.هاست..ایران.هم.اکنون.

نی��ز.ت��ا.9.بهمن.س��ال.1394.نزدیک.به.11.میلی��ارد.لیتر.گازوئی��ل.و.نفت.کوره.در.
نیروگاه.ها.سوزانده.است.
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پنجره.ایرانیان:.س��اخت.ش��ش.نیروگاه.10.مگاواتی.

انرژی.خورش��یدی.مجموعا.به.می��زان.60.مگاوات.در.
کرمان.آغاز.شد.

به.گزارش.خبرنگار.باشگاه.خبرنگاران.جوان.،.علیرضا.

رزم.حس��ینی.استاندار.کرمان.در.مراسم.کلنگ.زنی.شش.

نی��روگاه.10.مگاوات��ی.انرژی.خورش��یدی.مجموعا.به.

می��زان.60.م��گاوات،.گفت:.از.حدود.س��ه.ماه.قبل.که.

موافقت.نام��ه.ایجاد.نیروگاه.های.انرژی.خورش��یدی.در.

کرمان.امضا.ش��د.به.صورت.مس��تمر.روند.اجرای.این.

طرح.را.دنبال.کرده.ایم..وی.ادامه.داد:.در.استان.کرمان.

320.روز.تابش.خورشیدی.داریم.و.از.ظرفیت.های.خوب.
موجود.در.این.حوزه.غفلت.شده.است.

نماین��ده.عالی.دولت.در.اس��تان.کرمان.ب��ا.تاکید.بر.

ع��زم.دولت.تدبی��ر.و.امید.برای.هموارتر.کردن.مس��یر.

سرمایه.گذاری.در.کش��ور.بیان.کرد:.در.این.دولت.رتبه.

کسب.و.کار.در.اس��تان.کرمان.به.جایگاه.خوبی.رسیده.

است..وی.تصریح.کرد:.روند.اجرایی.پروژه.ها.در.استان.

کرمان.را.به.صورت.مس��تمر.و.با.جدیت.دنبال.می.کنیم.

و.ت��ا.زمانی.که.از.اج��رای.کامل.یک.پ��روژه.اطمینان.

نداش��ته.باش��یم،.عملیات.اجرایی.آن.را.آغاز.نمی.کنیم..

رزم.حس��ینی.گفت:.فرصت.های.خوبی.در.کرمان.برای.
سرمایه.گذاری.وجود.دارد.

مدیرعام��ل.برق.منطقه.ای.اس��تان.کرمان.نیز.گفت:.

این.طرح.طی.حدود.چهار.ماه.به.مرحله.اجرایی.رس��یده.

اس��ت..نصرالهی.ب��ا.بیان.اینکه.ای��ن.نیروگاه.ها.در.بازه.

زمان��ی.18.ماهه.ب��ه.بهره.برداری.می.رس��د،.بیان.کرد:.

نیروگاه.های.خورش��یدی.کرمان.در.این.وس��عت.برای.

اولین.بار.در.سطح.کشور.ایجاد.می.شود..
تفاهم.نام��ه.اح��داث.این.نیروگاه.ها.11.آذرماه.س��ال.

جاری.امضا.شده.است.

 آغاز ساخت 6 نیروگاه خورشیدی در کرمان

 راه اندازی 24 نیروگاه خورشیدی با هدف ترویج فرهنگ استفاده از انرژی های نو
پنجره.ایرانیان:.مس��ئول.اجرایی.ستاد.توسعه.فناوری.انرژی.های.تجدیدپذیر.معاونت.
علمی.و.فناوری.ریاس��ت.جمهوری.با.اش��اره.به.اجرای.24.پ��روژه.راه.اندازی.نیروگاه.
خورش��یدی.در.دانش��گاه.های.کش��ور.گفت:.راه.اندازی.این.نیروگاه.ها.در.دانشگاه.ها.و.
مراکز.علمی.کشور.با.هدف.ترویج.فرهنگ.استفاده.از.انرژی.های.نو.در.حال.اجرا.است.
به.گ��زارش.ایرنا،.احمد.فیروزی.در.آیین.راه.اندازی.نیروگاه.فتوولتائیک.خورش��یدی.
با.ظرفیت.20.کیلو.وات.در.دانش��گاه.الزهرا.)س(.افزود:.طرح.احداث.نیروگاه.های.20.
کیلوواتی.انرژی.خورش��یدی.با.ارائه.تسهیالتی.به.هر.دانشگاه.از.سوی.معاونت.علمی.
و.فناوری.ریاس��ت.جمهوری.از.س��ال.1389.آغاز.شده.است.و.اکنون.شاهد.راه.اندازی.

برخی.از.این.نیروگاه.ها.هستیم.
وی.بیان.کرد:.برای.ترویج.و.توسعه.فناوری.و.به.ویژه.فناوری.های.نو.که.در.سطح.
جامع��ه.اطالعات.کافی.در.مورد.آنه��ا.وجود.ندارد،.نیازمند.انج��ام.پروژه.های.پایلوت.
هستیم،.که.در.این.راستا.راه.اندازی.نیروگاه.های.خورشیدی.در.دانشگاه.با.هدف.ترویج.

فرهنگ.استفاده.از.انرژی.های.نو.آغاز.شده.است.
فیروزی.یادآور.ش��د:.هدف.اجرای.این.پروژه.ها.اقتصادی.نیس��ت.بلکه.بیشتر.ترویج.

این.فرهنگ.در.جامعه.مدنظر.بوده.است.
وی.گف��ت:.راه.اندازی.نیروگاه.های.خورش��یدی.به.دلیل.ام��کان.تولید.در.هر.مکان،.
قابلیت.تولید.در.محل.مصرف.و.نبود.نیاز.به.سیستم.های.انتقال.و.توزیع،.نداشتن.اثرات.
مخرب.زیست.محیطی،.قابلیت.اشتغال.زایی.و.سودمندی.برای.اقتصاد.ملی.بسیار.مهم.
اس��ت؛.به.همین.دلیل،.رویکرد.دنیا.اکنون.به.این.س��مت.اس��ت.و.کشورهای.زیادی.

حرکت.خود.را.در.این.مسیر.آغاز.کرده.اند.
فیروزی.افزود:.س��تاد.توسعه.انرژی.های.تجدیدپذیر.معاونت.علمی.و.فناوری.ریاست.
جمهوری.آمادگی.دارد،.در.شرایطی.جدید،.در.حوزه.انرژی.های.تجدیدپذیر.و.تصمیمات.
کالن.کشوری.در.این.زمینه.با.کمک.دستگاه.های.مربوطه.و.مراکز.علمی.و.دانشگاهی.

کشور.گام.های.بلندی.بردارد.

 سرمایه گذاری شرکت انگلیسی در انرژی باد و خورشید ایران
پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.انگلیس��ی.فع��ال.در.زمینه.
انرژی.های.نو.Solar.Europa.Global.در.زمینه.
انرژی.باد.و.خورشید.ایران.سرمایه.گذاری.خواهد.کرد.

ب��ه.گزارش.رواب��ط.عمومی.س��ازمان.انرژی.های.نو.

ایران.)سانا(:.طی.جلسه.ای.که.با.حضور.مدیرعامل.سانا.

و.ش��رکت.انگلیسی.Solar.Europa.Global.در.

محل.این.سازمان.برگزار.گردید،.آقای.دکتر.صادق.زاده.

در. س��رمایه.گذاری. خص��وص. در. الزم. توضیح��ات.

انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.ایران.و.تعرفه.ها.را.ارائه.کرد.و.

س��پس.مدیر.دفتر.مشارکت.های.بخش.غیر.دولتی.سانا.

مراحل.ثبت.ن��ام.و.انعقاد.ق��رارداد.خرید.تضمینی.برق.
تولیدی.از.این.منابع.را.تشریح.کرد.

این.گزارش.در.ادامه.افزوده.اس��ت:.ش��رکت.مذکور.

ب��رای.اولین.بار.درخواس��ت.س��اخت.نی��روگاه.ترکیبی.

انرژی.باد.و.خورش��ید.در.ای��ران.را.مطرح.کرده.و.مقرر.

ش��د.شرکتی.در.ایران.تاسیس.ش��ود.و.پس.از.ثبت.نام.

در.سانا،.مراحل.قانونی.ساخت.و.راه.اندازی.این.نیروگاه.
را.آغاز.کند.
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 عالقه مندی فرانسوی ها برای فعالیت در حوزه انرژی های تجدیدپذیر ایران
پنج��ره.ایرانیان:..نمایندگان.ش��رکت.CNIM.کش��ور.
فرانس��ه.با.حضور.در.س��ازمان.انرژی.های.نو.ایران.)سانا(،.
برای.فعالی��ت.در.حوزه.انرژی.های.تجدیدپذیر.کش��ورمان.

ابراز.عالقمندی.کردند.
به.گزارش.ایرنا،.بهروز.دش��تی.مدیر.دفتر.انرژی.زیس��ت.
توده.س��انا،.اظهار.داش��ت:.شرکت.فرانس��وی.CNIM.از.
جمله.شرکت.های.باسابقه.و.خوش��نام.اروپایی.است.که.در.
زمینه.اس��تحصال.انرژی.از.زباله.های.شهری.فعالیت.دارد.و.
با.همکاری.شرکت.آلمانی.»مارتین«.و.استفاده.از.تجهیزات.
این.ش��رکت.و.همچنین.تجهی��زات.و.لوازم.متعلق.به.خود،.
تاکنون.طرح.ها.و.پروژه.های.زیادی.را.در.سطح.جهان.اجرا.

کرده.است.
وی.افزود:.شرکت.های.مختلفی.در.پسابرجام.برای.حضور.
در.ب��ازار.انرژی.و.به.ویژه.انرژی.های.تجدیدپذیر.ایران.ابراز.

تمایل.و.عالقه.کرده.اند.
ب��ه.گفت��ه.این.مقام.مس��ئول،.قیمت.ها.و.ش��رایط.خرید.
تضمینی.برق.که.وزارت.نیرو.به.تازگی.اعالم.کرده.بر.شدت.
این.عالقه.افزوده.است.و.شرکت.های.خارجی.به.طور.عمده.
با.فناوری.های.جدید.و.فاینانس.)تامین.مالی(.وارد.می.شوند.
فاینان��س.به.معنی.تامین.منابع.مال��ی.طرح.های.تولیدی.
توس��ط.موسسه.های.مالی.مانند.بانک.هاست.که.بازپرداخت.
آنها.به.اعتباردهنده،.توسط.شرکت.های.بیمه.اعتبار.صادرات.

تضمین.می.شود.

وی.خاطرنش��ان.کرد:.نمایندگان.ش��رکت.CNIM.که.

پیش��تر.در.نقاط.مختلف.کشور.با.ش��هرداری.ها.به.مذاکره.

نشس��ته.بودند،.با.حضور.در.س��انا.جلس��ه.ای.با.مدیرعامل.

س��ازمان.برگزار.کردند.که.در.آن.درباره.مطالب.فنی،.نحوه.

همکاری.های.مشترک.و.مقوله.هایی.همچون.امحای.زباله،.

استانداردهای.مواد.منتشره.از.نیروگاه.ها،.بازدهی.نیروگاه.و.
بازدهی.برق.به.بحث.و.تبادل.نظر.نشستند.

دش��تی.تصریح.کرد:.مقرر.ش��ده.اس��ت.تا.این.شرکت.

پس.از.تفاهم.با.ش��هرداری.ها،.نتیج��ه.آن.را.برای.انعقاد.

قرارداد.خرید.تضمینی.برق.به.سازمان.انرژی.ها.نو.ایران.

منعکس.کند.
وی.درب��اره.ش��رایط.جدید.قرارداده��ای.خرید.تضمینی.
برق.نیروگاه.های.تجدیدپذیر،.گفت:.پیش��تر.قراردادها.پنج.
س��اله.منعقد.می.ش��د،.اما.امروز.با.تدبی��ر.وزارت.نیرو.و.به.
منظ��ور.افزایش.انگیزه.س��رمایه.گذاران،.این.قراردادها.20.
س��اله.منعقد.می.ش��ود.که.از.ابتدای.امس��ال.توسط.جدول.
تنظیم��ی.وزارت.نیرو.و.ش��ورای.اقتصاد،.قیمت.ها.و.نرخ.ها.
برای.انرژی.های.مختلف.تعیین.شده.که.رقمی.معادل.پنج.
هزار.و.870.ریال.به.ازای.هر.کیلو.وات.س��اعت.تولید.برق.

از.زباله.های.شهری.است.

 سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در انرژی بادی ایران
آرت��ور. آلمان��ی. ش��رکت.های. ایرانی��ان:. پنج��ره.
برن��رز،.کوپم��ان.و.ات��اق.بازرگانی.ش��هر.برمن.جهت.
س��رمایه.گذاری.در.حوزه.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.ایران.

ابراز.عالقه.کردند.
به.گزارش.روابط.عمومی.سازمان.انرژی.های.نو.ایران.
)سانا(:.در.جلسه.ای.که.با.حضور.مدیر.دفتر.مشارکت.های.
بخش.غیردولتی.س��انا.و.نمایندگان.شرکت.های.آلمانی 

آرتور.برنرز،.کوپمان.و.اتاق.بازرگانی.شهر.برمن.برگزار.

گردید،.طرف.های.آلمانی.نس��بت.به.سرمایه.گذاری.در.

حوزه.انرژی.بادی.و.احداث.خط.تولید.توربین.های.بادی.
در.ایران.ابراز.تمایل.کردند.

این.گ��زارش.می.افزاید:.آقای.مهندس.زعفرانچی.زاده.

توضیحات.کاملی.در.خصوص.نحوه.س��رمایه.گذاری.در.

انرژی.ه��ای.نو.و.مراحل.آن.را.برای.طرف.خارجی.ارائه.

کرد.و.س��پس.س��واالت.آنها.در.زمین��ه.مالکیت.زمین،.

فناوری.توربین.های.بادی.مورد.استفاده.در.ایران،.میزان.

ظرفیت.نصب.ش��ده.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.ایران.و.
قوانین.و.تعرفه.ها.را.پاسخ.گفت.

.BREMER.الزم.به.ذکر.اس��ت.عضو.هیئت.مدیره

LANDESBANK.و.قائ��م.مق��ام.ات��اق.بازرگانی.و.
صنایع.ایران.و.آلمان.نیز.در.این.جلسه.حضور.داشتند.

 هشتمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر
پنج��ره.ایرانی��ان:.از.10.تا.13.اس��فند،.س��ابا.در.هش��تمین.نمایش��گاه.بین.المللی.
انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر،.بهره.وری.و.صرفه.جویی.ان��رژی،.نتایج.مهمترین.پروژه.های.

خود.را.در.معرض.دید.عموم.بازدیدکنندگان.گذاشت.
..به.گزارش.دفتر.روابط.عمومی.س��ازمان.بهره.وری.انرژی.ایران.)س��ابا(،.به.منظور.
ارائه.فعالیت.های.انجام.گرفته.در.زمینه.مدیریت.مصرف.انرژی،.س��ابا.در.هش��تمین.
نمایش��گاه.بین.الملل��ی.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر،.به��ره.وری.و.صرفه.جویی.انرژی.که.
درتاری��خ.10.لغایت.13.اس��فندماه.س��الجاری.در.محل.دائمی.نمایش��گاه.بین.المللی.
تهران.برگزار..گش��ت،.ضمن.حضور.فعال.به.ارائه.و.نمایش.نتایج.مهمترین.طرح.ها.و.
پروژه.های.خود.در.زمینه.مدیریت.مصرف.انرژی.جهت.عموم.بازدیدکنندگان.از.غرفه.

سابا.پرداخت.
..بر.اس��اس.این.گزارش،.س��ابا.در.این.نمایشگاه.ضمن.ارائه.مشاوره.های.تخصصی.

ب��ه.بازدیدکنندگان،.به.ارائ��ه.مهمترین.پروژه.ها.و.فعالیت.های.خ��ود.از.جمله.معرفی.

طرح.ملی.فراس��امانه.هوش��مند.اندازه.گی��ری،.طرح.جایگزینی.مب��رد..R600a.به.

ج��ای.R134a.درس��یکل.تبرید.یخچال.فریزرها،.سیس��تم.های.تصفیه.گازخروجی.
نیروگاه.های.حرارتی.و.....پرداخت..

این.گزارش.می.افزاید،.هش��تمین.نمایش��گاه.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر،.بهره.وری.و.

صرفه.جویی.ان��رژی.در.دو.بخش.انرژی.های.تجدیدپذیر.و.صرفه.جویی.انرژی.برگزار.

ش��د.که.در.بخش.صرفه.جویی.انرژی.رویکرد.اصلی.این.نمایش��گاه..تمرکز.بر.نس��ل.

نوین.سیس��تم.های.روش��نایی.بود.و.حضور.ش��رکت.های.معتبر.داخل��ی.و.خارجی.در.

این.بخش.از.جمله.نقاط.قوت.این.نمایش��گاه.به.ش��مار.می.آمد..در.بخش.انرژی.های.

تجدیدپذیر،.ش��رکت.های.فعال.درحوزه.انرژی.خورش��یدی،.ب��ادی،.زمین.گرمایی.و.
بیوگاز.از.مهمترین.شرکت.های.حاضر.در.این.نمایشگاه.بود.
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 ظرفیت تولید برق بادی از 6 هزار مگاوات گذشت
پنجره.ایرانیان:.ظرفیت.پرونده.های.تش��کیل.شده.در.
مجموع��ه.وزارت.نیرو.به.منظور.اس��تفاده.از.انرژی.باد.
برای.تولید.برق.از.مرز.6.هزار.مگاوات.عبور.کرد،.با.این.
حال.ظرفیت.بهره.برداری.ش��ده.تولید.برق.از.انرژی.باد.

تنها.54.مگاوات.است.
به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.ایران.کشوری.بادخیز.
اس��ت.و.تاکن��ون.در.نقاط.مختلف.کش��ور.کریدورهای.
بادی.بزرگی.شناس��ایی.شده.اند،.اما.توسعه.بهره.برداری.
از.انرژی.باد.به.منظور.تولید.برق.موضوعی.است.که.به.

کندی.پیش.می.رود.
در.حال.حاضر.با.در.م��دار.بهره.برداری.بودن.نیروگاه.
20.مگاوات��ی.کهک.در.قزوین،.نی��روگاه.1.5.مگاواتی.
خواف.در.خراس��ان.رضوی،.نی��روگاه.28.38.مگاواتی.
نیش��ابور.در.خراس��ان.رض��وی.و.نی��روگاه.4.مگاواتی.
نیشابور.در.خراسان.رضوی،.ظرفیت.فعلی.بهره.برداری.
ش��ده.تولید.برق.از.انرژی.باد.در.کشور.53.88.مگاوات.

است.
ام��ا.موضوع.تولید.ب��رق.از.انرژی.باد.ب��ه.پروژه.های.
در.م��دار.بهره.برداری.ختم.نمی.ش��ود..تاکن��ون.قرارداد.

خرید.تضمینی.برق.با.نیروگاه.هایی.به.مجموع.ظرفیت.

1410.5.مگاوات.که.هم.اکنون.در.حال.احداث.هستند.
به.امضا.رسیده.است.

همچنی��ن،.نیروگاه.ه��ای.بادی.به.مجم��وع.ظرفیت.

کس��ب. مختل��ف. مراح��ل. در. م��گاوات. .4930.45

موافقتنامه.های.اولیه.یا.مجوزهای.مطالعه.امکان.سنجی.

ق��رار.دارند.که.در.مجموع.حج��م.ظرفیت.پرونده.های.
بادی.وزارت.نیرو.را.به.6394.83.مگاوات.رسانده.است.

 سرمایه گذاری شرکت گلدویند در ایران 
پنج��ره.ایرانیان:.در.جلس��ه.ای.که.با.حض��ور.مدیران.
چین��ی. ش��رکت. نماین��دگان. و. س��انا. کارشناس��ان. و.
گلدوین��د.برگ��زار.گردید،.نمایندگان.ش��رکت.فوق.برای.
س��رمایه.گذاری.در.حوزه.انرژی.بادی.و.احداث.خط.تولید.

توربین.های.بادی.در.ایران.ابراز.تمایل.کردند.
به.گزارش.روابط.عمومی.س��ازمان.انرژی.های.نو.ایران.
)س��انا(،.در.ابتدای.جلسه.مدیر.دفتر.مشارکت.های.بخش.
غیر.دولتی.س��انا.ضمن.تشریح.نحوه.س��رمایه.گذاری.در.
انرژی.ه��ای.تجدیدپذی��ر.و.مراحل.مختل��ف.آن،.اعالم.

ک��رد:.انعقاد.ق��رارداد.خرید.تضمینی.ب��رق.تجدیدپذیر.و.

بودجه.های.مربوطه.از.طرف.وزارت.نیرو.به.س��انا.واگذار.

شده.است.و.سانا.به.منظور.اطمینان.بیشتر.سرمایه.گذاران.

در.رابطه.ب��ا.دریافت.به.موقع.صورت.حس��اب.های.برق.

تولیدی،.اقدام.به.بازگش��ایی.حس��اب.ال.سی.می.کند.که.

در.ای��ن.روش.هزینه.خرید.برق.نیروگاه.برای.مدت.6.ماه.

تخمین.زده.ش��ده.و.به.نفع.نیروگاه.در.آن.حساب.ذخیره.

می.ش��ود..این.ال.س��ی.به.صورت.گردان.بوده.و.تا.پایان.
قرارداد.خرید.تضمینی.برق.هر.6.ماه.شارژ.می.شود.

بر.اس��اس.این.گزارش،.شرکت.گلدویند.شرکت.بسیار.

مطرحی.در.حوزه.بادی.در.سرتاسر.جهان.می.باشد.که.به.

تنهایی.در.س��ال.2015.در.حدود.7000.مگاوات.ظرفیت.

نصب.ش��ده.داشته.که.این.شرکت.را.در.رتبه.اول.جهانی.

قرار.داده.اس��ت..این.ش��رکت.در.کش��ورهای.زیادی.از.

جمله.تایلند،.آفریقای.جنوبی.و.پاکس��تان.اقدام.به.اجرای.

پروژه.کرده.است.و.در.کشور.چین.مالک.مزرعه.بادی.به.

ظرفی��ت.2.گیگاوات.بوده.و.در.خ��ارج.از.چین.نیز.مالک.
300.مگاوات.نیروگاه..باشد.

 وزارت نیرو با یک شرکت اروپایی قرارداد بست
پنج��ره.ایرانیان:.معاون.برنامه.ریزی.و.امور.اقتصادی.وزیر.نیرو.از.انعقاد.نخس��تین.قرارداد.
وزارت.نیرو.با.یک.ش��رکت.اروپایی.چند.ملیتی.جهت.توسعه.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.ایران.

خبر.داد.
ب��ه.گزارش.ایرن��ا،.علیرضا.دائمی.امروز.با.اش��اره.ب��ه.قراردادهای.منعق��ده.وزارت.نیرو.با.
ش��رکت.های.خارجی.در.پس��ابرجام.افزود:.تاکنون.مذاکره.های.زیادی.بین.شرکت.های.ایرانی.
و.خارجی.حتی.پیش.از.اجرایی.ش��دن.برنامه.جامع.اقدام.مش��ترک.)برجام(.صورت.گرفته.و.
برخی.از.آنها.به.موافقت.نامه.هایی.نیز.منجر.شده،.اما.در.نهایت.شورای.اقتصاد.تصمیم.گیرنده.

نهایی.است.
وی.تصریح.کرد:.این.ش��ورا.تاکنون.فقط.یک.مجوز.برای.یکی.از.ش��رکت.های.بین.المللی.

اروپایی.چند.ملیتی.صادر.کرده.است.و.این.شرکت.می.تواند.کار.خود.را.در.ایران.آغاز.کند.
به.گفته.این.مقام.مسئول،.شرایط.خوبی.برای.توسعه.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.این.قرارداد.

لحاظ.شده.و.منافع.ملی.در.آن.به.خوبی.دیده.شده.است.
معاون.وزیر.نیرو.تصریح.کرد:.مطابق.تقاضای.صورت.گرفته.توس��ط.این.ش��رکت.اروپایی،.

350.مگاوات.ظرفیت.نیروگاهی.تجدیدپذیر.در.کشور.ایجاد.می.شود.که.ارزشی.افزون.بر.60.
هزار.میلیارد.ریال.دارد.

دائمی.جزئیات.بیش��تری.از.این.قرارداد.فاش.نکرد،.ام��ا.گفت.که.قرارداد.دیگری.نیز.برای.

س��اخت.نیروگاه.های.س��یکل.ترکیبی.به.ظرفیت.پنج.هزار.مگاوات.به.تایید.ش��ورای.اقتصاد.

رسیده.است..معاون.وزیر.نیرو.یادآور.شد:.با.توجه.به.اینکه.فرایند.قراردادهای.این.وزارتخانه.با.

شرکت.های.خارجی.باید.از.کانال.شورای.اقتصاد.بگذرد.و.به.تایید.این.شورا.برسد،.در.روزهای.
آینده.شاهد.اخبار.بیشتری.از.قراردادهای.پسابرجام.در.زمینه.های.مختلف.خواهیم.بود.

پیش��تر.هوش��نگ.فالحتیان.معاون.وزیر.نیرو.در.امور.برق.و.انرژی.نیز.از.برنامه.ریزی.برای.

توس��عه.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.در.برنامه.پنج.س��اله.ششم.توسعه.کشور.خبر.داده.و.گفته.بود:.

براس��اس.این.برنامه،.با.ساخت.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.سالیانه.یکهزار.مگاوات.و.در.مجموع.
پنج.هزار.مگاوات.به.ظرفیت.نیروگاهی.کشور.اضافه.می.شود.

س��هم.فعلی.انرژی.های.تجدیدپذیر.از.75.هزار.مگاوات.ظرفیت.نیروگاهی.کش��ورفقط.دو.
درصد.و.معادل.1500.مگاوات.است.
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 ایران افق روشنی در زمینه انرژی خورشیدی پیش رو دارد
پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.یک.ش��رکت.آلمانی.فعال.
در.حوزه.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.گفت:.ایران.به.لحاظ.
اقلیمی.از.موقعیت.خوبی.در.زمینه.استفاده.از.انرژی.های.
خورشیدی.و.بادی.برخوردار.است.و.افق.روشنی.در.این.

حوزه.ها.در.20.سال.آینده.پیش.رو.دارد.
به.گزارش.ایرنا،.لهراسب.صالحی.روز.چهارشنبه.)12.
اسفندماه(.در.سومین.روز.برگزاری.پانزدهمین.نمایشگاه.
بین.المللی.محیط.زیس��ت،.برنامه.ریزی.دولت.ایران.را.
در.خصوص.استفاده.از.انرژی.های.فسیلی.در.پتروشیمی.
بس��یار.مطلوب.ارزیابی.کرد.و.انرژی.خورشیدی.و.بادی.
را.گزینه.های.خوبی.برای.تولید.برق.در.کشور.دانست.

وی.همچنی��ن.از.ضرورت.به.کارگی��ری.انرژی.های.

نوین.برای.تامین.منابع.آبی.س��خن.گفت.و.توضیح.داد:.

سدس��ازی.و.جمع.کردن.آب.در.پشت.سدها.با.توجه.به.

هدر.رفت.منابعی.که.وجود.دارد،.کار.درس��تی.نیس��ت،.

ای��ران.هم.اکنون.به.دلیل.این.نگرش.با.مش��کالتی.در.

زمینه.تامین.آب.کش��اورزی.مواجه.اس��ت..وی.یادآور.

ش��د:.کشور.آلمان.نیز.در.حال.حاضر.توجه.خود.را.روی.

انرژی.های.تجدیدپذیر.معطوف.کرده.اس��ت.و.بیش��تر.

روی.انرژی.ه��ای.نو.کار.می.کند..مدیر.عامل.ش��رکت.

مش��اوره.ای.صالح��ی.وضعیت.ب��ازار.انرژی.های.نوین.

در.ای��ران.را.خوب.ارزیابی.کرد.و.ب��رای.انتقال.فناوری.

مربوط.به.انرژی.های.خورشیدی.و.بادی.به.کشور.اعالم.
آمادگی.کرد.

پانزدهمی��ن.نمایش��گاه.بین.المللی.محیط.زیس��ت.و.

هشتمین.نمایشگاه.انرژی.های.تجدیدپذیر.از.10.تا.13.

اس��فند.ماه.با.حضور.ش��رکت.های.داخلی.و.خارجی.در.
محل.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برپا.است.

 سهم انرژی باد در تولید برق ایران فقط 7 صدم درصد
پنج��ره.ایرانیان:.از.مجموع.ظرفیت.اس��می.73.هزار.
و.758.مگاوات��ی.تولید.برق.در.ایران،.فقط.54.مگاوات.

تولید.برق.از.انرژی.باد.داریم.
ب��ه.گ��زارش.خبرگزاری.تس��نیم،.در.ای��ران.با.توجه.
ب��ه.وجود.مناطق.متعدد.بادخیز،.بس��تر.مناس��بی.جهت.
گس��ترش.بهره.برداری.از.توربین.ه��ای.بادی.با.احداث.
نیروگاه.های.بادی.برای.تولید.برق.وجود.دارد.اما.تاکنون.

از.این.بستر.استفاده.چندانی.نشده.است.
در.ح��ال.حاض��ر.ظرفیت.اس��می.تولید.برق.کش��ور.
73.ه��زار.و.758.مگاوات.اس��ت..از.این.رقم،.فقط.54.
مگاوات.تولید.برق.از.محل.پروژه.های.به.بهره.برداری.
رسیده.نیروگاه.های.بادی.تامین.می.شود..از.این.رو.سهم.
تولی��د.برق.از.انرژی.باد.در.س��بد.تولید.برق.کش��ور.با.
توجه.به.ظرفیت.های.به.بهره.برداری.رس��یده.و.در.مدار.

تولی��د،.فقط.7.صدم.درصد.اس��ت..در.حال.حاضر.با.در.

مدار.بهره.ب��رداری.بودن.نیروگاه.20.مگاواتی.کهک.در.

قزوین،.نیروگاه.1.5.مگاواتی.خواف.در.خراسان.رضوی،.

نیروگاه.28.38.مگاواتی.نیش��ابور.در.خراسان.رضوی.و.

نیروگاه.4.مگاواتی.نیشابور.در.خراسان.رضوی،.ظرفیت.

فعلی.بهره.برداری.شده.تولید.برق.از.انرژی.باد.در.کشور.
53.88.مگاوات.است.

 مزارع تولید انرژی بادی در سیستان و بلوچستان ساخته می شود
پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.ش��رکت.صنایع.فلزی.هامون.سازه.گفت:.ساخت.مزارع.
تولید.انرژی.بادی.با.مش��ارکت.سرمایه.گذاران.آلمان.و.اسپانیا.از.اوایل.سال.1395.در.

سیستان.و.بلوچستان.آغاز.می.شود.
به.گزارش.ایرنا،.غالمرضا.قاسمی.در.حاشیه.همایش.توسعه.انرژی.های.باد.سیستان.
و.بلوچستان.در.زاهدان.به.خبرنگاران.اظهار.داشت:.این.مزارع.با.ظرفیت.150.مگاوات.

برق.در.شهرستان.های.زاهدان،.زابل.و.چابهار.ساخته.می.شود..
وی.ادامه.داد:.با.راه.اندازی.مزارع.تولید.انرژی.بادی.سیس��تان.و.بلوچستان.در.آینده.
نزدیک.برق.تولیدی.این.مزارع.به.کش��ورهای.هدف.ش��امل.پاکس��تان،.افغانستان.و.

عمان.صادر.می.شود.
وی.همچنی��ن.از.س��اخت.کارخانه.توربین.ب��ادی.1،65.مگاوات��ی.در.زاهدان.خبر.
داد.و.گفت:.عملیات.س��اخت.این.کارخانه.نیز.با.مش��ارکت.دو.س��رمایه.گذار.آلمانی.و.
اس��پانیایی.از.6.ماه.قبل.در.گس��تره.10.هکتار.از.ش��هرک.صنعتی.زاهدان.آغاز.شده.
اس��ت..مدیرعامل.شرکت.صنایع.فلزی.هامون.سازه.افزود:.برای.ساخت.این.کارخانه.
ح��دود.80.میلیون.یورو.در.نظر.گرفته.ش��ده.که.تا.2.س��ال.آینده.آم��اده.بهره.برداری.

است..قاسمی.تصریح.کرد:.با.راه.اندازی.این.کارخانه.زمینه.اشتغال.حدود.500.نفر.در.
سیستان.و.بلوچستان.فراهم.می.شود.

سیستان.و.بلوچستان.با.توجه.به.موقعیت.ژئوپلتیک.خاص.خود.در.تمامی.زمینه.های.

انرژی.های.تجدیدپذیر.توانمندی.و.ظرفیت.های.بس��یار.ایده.آلی.دارد.که.انرژی.بادی.

در.کریدرهای.باد،.انرژی.خورش��یدی.و.تشعشع.تابش.س��والر،.انرژی.زمین.گرمایی.

در.دامن��ه.آتشفش��ان.نیمه.خاموش.تفتان.و.کوه.های.منطقه.دل��گان.و.بزمان،.انرژی.

بایومس.و.بایوگاز.در.مناطق.دامداری.سیس��تان،.بمپور.و.باهوکالت.و.انرژی.امواج.و.

اقیانوس.با.موج.های.مناسب.دریای.بزرگ.چابهار.به.بلندای.بیش.از.12.متر.در.فصل.
مونسون.از.آن.جمله.هستند.

این.اس��تان.با.گس��تره.187.هزار.و.502.کیلومتر.مربع.به.عنوان.پهناورترین.اس��تان.

کش��ور.و.با.برخورداری.از.انواع.انرژی.پاک.و.تجدیدشونده.می.تواند.تامین.کننده.بخش.

زیادی.از.انرژی.کش��ور.و.کش��ورهای.همسایه.همچون.افغانستان.و.پاکستان.باشد..لذا.

س��رمایه.گذاری.در.این.بخش.با.توجه.به.نیاز.این.کش��ورها.به.ص��ادرات.برق.از.ایران.
زمینه.توسعه.استان.و.سوددهی.فراوان.را.برای.عالقه.مندان.این.عرصه.فراهم.می.کند.
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پنجره.ایرانیان:.نیروگاه.یک.مگاواتی.خورشیدی.ایران.

در.کمتر.از.یکسال.به.همت.متخصصان.پژوهشگاه.نیرو.

به.عنوان.بازوی.تحقیقاتی.صنعت.برق.و.انرژی.کش��ور.

اج��را.و.بهره.برداری.ش��ده.و.با.موفقیت.به.ش��بکه.برق.
سراسری.متصل.شد.

به.گزارش.ایس��نا،.داود.محم��دی،.مجری.بزرگترین.

نیروگاه.خورشیدی.کشور.با.تاکید.بر.اینکه.نیروگاه.یک.

مگاواتی.خورش��یدی.ایران.با.موفقیت.به.ش��بکه.برق.

سراس��ری.متصل.ش��ده.اس��ت،.افزود:.این.نیروگاه.که.

بزرگترین.نیروگاه.خورش��یدی.ایران.به.حس��اب.می.آید.

و.اولی��ن.پروژه.خورش��یدی.ای��ران.در.مقیاس.مگاوات.

به.ش��مار.می.رود.در.طی.کمتر.از.یکسال.گذشته.اجرا.و.
بهره.برداری.شده.است.

مجری.بزرگترین.نیروگاه.خورش��یدی.کش��ور.انجام.

ای��ن.پ��روژه.را.گام.موثری.جهت.نیل.به.اهداف.س��ند.

چشم.انداز.جمهوری.اس��المی،.سیاست.های.کلی.نظام.

در.بخش.ان��رژی.و.همچنین.برنام��ه.راهبردی.وزارت.

نی��رو.در.حوزه.برق.و.انرژی.دانس��ته.و.کاهش.انتش��ار.

آالینده.ها.و.حفظ.محیط.زیس��ت.و.همچنین.ایجاد.یک.

طرح.پایلوت.در.کش��ور.جهت.الگوسازی.و.ترویج.بستر.

مناسب.جهت.احداث.نیروگاه.های.بیشتر.تزریق.برق.به.

ش��بکه.سراسری.و.تولید.برق.خورش��یدی.را.از.اهداف.
مهم.و.اساسی.این.پروژه.برشمرد.

مجری.بزرگترین.نیروگاه.خورش��یدی.کشور.با.تاکید.

بر.تحق��ق.بخش.عم��ده.ای.از.اهداف.س��ند.راهبردی.

وزارت.نی��رو،.مندرج.در.ذی��ل.راهبردهای.1-9.و.9-3.

بخ��ش.برق.و.انرژی،.دس��تیابی.به.فن��اوری.احداث.و.

بهره.برداری.از.نیروگاه.های.خورش��یدی.مقیاس.بزرگ.

)مگاواتی(.در.کش��ور.و.الگوسازی.و.تدوین.استانداردها.

و.دستورالعمل.های.اجرایی.جهت.احداث.و.بهره.برداری.

از.نیروگاه.های.فتوولتائیک.را.از.دیگر.دستاوردهای.این.
پروژه.عنوان.کرد.

وی.در.پایان.با.اش��اره.به.افتتاح.رس��می.این.نیروگاه.

در.آینده.نزدیک،.خاطر.نش��ان.کرد:.در.این.پروژه.392.

عدد.پنل،.196.عدد.استرینگ.و.4.عدد.اینورتر.هر.کدام.

ب��ه.ظرفیت.250.کیلووات.برای.تولید.انرژی.حدود.1.7.
گیگاوات.ساعت.استفاده.شده.است.

 راه اندازی بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران با ظرفیت یک مگاوات

 استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تا سال 2030 از زغال سنگ پیشی می گیرد
پنجره.ایرانیان:.پایگاه.خبری.اینتلیجنس.ویلینگ.نیوز.آمریکا.به.نقل.از.آژانس.بین.
المللی.انرژی.)IEA(.اعالم.کرد،.اس��تفاده.از.انرژی.های.پاک.در.تولید.برق.تا.س��ال.

2030.از.زغال.سنگ.پیشی.خواهد.گرفت.
ب��ه.گزارش.ایرنا،.فاتح.بیرول.مدیرعامل.آژان��س.بین.المللی.انرژی.همچنین.اعالم.
کرد،.س��ال.2030.س��الی.است.که.بر.اس��اس.برنامه.انرژی.پاک.دولت.اوباما.،.انتشار.
گاز.دی.اکس��ید.کرب��ن.از.نیروگاه.ه��ای.آمریکا.باید.32.درصد.از.س��ال.2005.کمتر.
ش��ود..وی.گفت:.تح��والت.اقتصادی.چین.و.کاهش.نیاز.این.کش��ور.به.انرژی.و.نیز.
سیاس��ت.های.محیط.زیستی.در.سراس��ر.جهان.از.جمله.موافقتنامه.اخیر.آب.و.هوا.در.

پاریس.ممکن.اس��ت.موجب.تداوم.فشار.جهانی.برای.کاهش.استفاده.از.زغال.سنگ.

ش��ود..در.کنفرانس.اخیر.س��ازمان.ملل.در.زمینه.تغییر.آب.و.هوا.که.در.ش��هر.پاریس.

برگزار.و.به.COP21.مشهور.شد،.شمار.زیادی.از.کشورها.متعهد.شدند.برای.کاهش.

بیش��تر.انتش��ار.گاز.دی.اکس��ید.کربن.در.هوا،.تا.آنجا.که.ممکن.اس��ت.با.تمام.توان.
تالش.کنند..

آژانس.بین.المللی.انرژی.یک.سازمان.مستقل.است.که.وظیفه.آن.تهیه.اطالعات.و.

آمار.در.زمینه.انرژی.برای.29کش��ور.عضو.است..آمریکا،.کانادا،.استرالیا،.ژاپن،.ترکیه.
و.بیشتر.کشورهای.اروپایی.عضو.این.سازمان.هستند.

 توسعه انرژی تجدیدپذیر با حضور فنالندی ها در ایران
پنج��ره.ایرانیان:.به.گفته.مدیر.پ��روژه.هیئت.فنالندی.در.
صنایع.پاک،.با.توجه.به.پتانس��یل.ایران.در.زمینه.انرژی.های.
تجدیدپذیر،.هیئت.فنالندی.متش��کل.از.18.ش��رکت.برای.
امر.سرمایه.گذاری،.انتقال.تکنولوژی.و.انجام.مشاوره.در.راه.

ایران.هستند.
ب��ه.گزارش.ایس��نا،.لوتا.ایرما.امروز.در.نشس��ت.خبری.با.
اش��اره.به.پیش��رفت.ها.و.تمایل.ایران.برای.ارتقا.انرژی.های.
تجدیدپذی��ر.اظهار.ک��رد:.بعد.از.گزارش��اتی.ک��ه.در.زمینه.
فعالیت.های.ایران.به.دس��ت.ما.رسید.تصمیم.بر.این.گرفتیم.
که.ش��رکت.های.خ��ود.را.ب��رای.ایجاد.هم��کاری.و.انتقال.

تکنولوژی.وارد.ایران.کنیم.
وی.ادامه.داد:..در.این.هیئت.عالوه.بر.شرکت.هایی.که.در.
زمینه.آب،.فاضالب.و.مدیریت.هوشمند.آب.فعالیت.می.کنند.
دو.ش��رکت.نیز.در.زمینه.صنای��ع.غذایی.و.محصوالت.لبنی.
فعال.هس��تند.که.قرار.اس��ت.در.این.موضوعات.توافقاتی.با.

ایران.به.امضا.برسد.
لوت��ا.ایرما.با.بی��ان.اینکه.برخی.از.این.ش��رکت.ها.قبال.از.
پتانسیل.های.ایران.بازدید.داشته.اند.و.برای.سرمایه.گذاری.به.
ایران.می.آیند.خاطرنشان.کرد:.برخی.دیگر.از.این.شرکت.ها.
برای.بار.اول.و.برای.دیدن.پتانسیل.های.ایران.به.این.کشور.

س��فر.کردند..به.گفته.وی.در.حال.حاضر.اس��تان.های.البرز،.

تبریز.و.اصفهان.برای.ایجاد.شهری.پاک.و.دریافت.همکاری.

از.هیئ��ت.فنالندی.اب��راز.عالقه.کرده.اند.که.قرار.اس��ت.با.
شهردارهای.این.سه.استان.نیز.مالقات.داشته.باشیم.

گفتنی.اس��ت،.هیئت��ی.تجاری.از.کش��ور.فنالند.با.حضور.

وزیر.کش��اورزی.و.محیط.زیست.این.کشور.از.تاریخ.دهم.تا.

س��یزدهم.اس��فندماه.از.ایران.بازدید.خواهند.کرد.که.در.این.

بازدید.نیز.قرار.است.با.معاون.رییس.جمهور،..رئیس.سازمان.

حفاظت.محیط.زیست،.وزیر.کشاورزی،.وزیر.نیرو.و.شهردار.
تهران.قراردادهایی.را.امضا.کنند.
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 فناوری »درخت سبز«: نوآوری برای تولید انرژی بادی در شهر

 ساخت ابرخازن هایی با ظرفیت باال در ذخیره سازی انرژی

پنجره.ایرانیان:.فناوری.درخت.سبز.با.بهره.گیری.از.جریان.

باد.سطحی.داخل.ش��هرها.می.تواند.برق.رایگان.برای.برخی.
مصارف.عمومی.مردم.تولید.کند.

به.گزارش.ایرنا،.نیروگاه.های.بزرگ.بادی.در.مکان.های.باز.

و.برخوردار.از.جریان.باد.قوی.و.پر.رعد.س��اخته.می.ش��وند.تا.

نیروی.برق.مورد.نیاز.خانگی،.خدماتی،.کش��اورزی.و.صنعتی.
را.فراهم.آورد.

اینک.ی��ک.مخترع.ایرانی.فناوری.نوین��ی.را.معرفی.کرده.

اس��ت.ک��ه.با.کمک.آن.می.ت��وان.انرژی.باد.وزان.در.س��طح.

ش��هرها.را.برای.تولید.و.مص��رف.برق.به.خدمت.گرفت..رضا.

حاجی.قاسمی.مخترع.فناوری.درخت.سبز،.درباره.این.فناوری.

گفت:.درخت.سبز.یک.سازه.شهری.است.که.با.نصب.در.همه.

مکان.ه��ای.عمومی.مانند.پارک.ه��ا،.خیابان.ها.و.غیره.قابلیت.
تبدیل.انرژی.باد.به.برق.را.دارد.

حاجی.قاس��می.افزود:.سازه.به.ش��کل.یک.درخت.طراحی.

شده.است.که.دس��تگاه.مبدل.جریان.باد.به.انرژی.برق.روی.

آن.تعبیه.می.ش��ود.و.برق.تولید.شده.در.یک.مجموعه.باتری.

ذخیره.می.ش��ود..وی.یادآورش��د:.تولید.پنج.ت��ا.10.کیلووات.

ساعت.برق.در.هر.ساعت.از.قابلیت.های.این.فناوری.است.که.

اف��زون.بر.تامین.نیاز.مکان.های.عمومی،.حتی.می.تواند.برای.
تامین.برق.خودروهای.الکتریکی.به.کار.رود.

مخت��رع.فن��اوری.درخت.س��بز.گف��ت:.تاکنون.ب��ا.برخی.

ش��هرداری.ها.و.شوراهای.ش��هرهای.مختلف.و.مناطق.آزاد.و.

همچنین.با.شیخ.نشین.»عجمان«.امارات.برای.به.کارگیری.

این.فناوری.رایزنی.ش��ده.است..به.گفته.وی،.این.فناوری.در.

مدت.دو.س��ال.به.دست.گروهی.پنج.نفره.از.فارغ.التحصیالن.

دانش��گاهی.از.نقاط.مختلف.کش��ور.در.ش��رکتی،.طراحی.و.

تولید.و.22.مهرماه.امس��ال.نیز.ثبت.اختراع.ش��ده.است..وی.

یادآورش��د.که.ساخت.نخستین.نمونه.فناوری.درخت.سبز.که.

همه.تجهیزات.آن.بومی.اس��ت،.نزدیک.به.700.میلیون.ریال.
هزینه.داشت.

فناوری.درخت.سبز.در.حاشیه.پنجمین.همایش.بین.المللی.

رویکردهای.نوین.در.نگهداش��ت.انرژی.)E- TEC(.که.سوم.

و.چهارم.اس��فندماه.در.مرکز.همایش.های.وزارت.نیرو.برگزار.
شد،.به.نمایش.درآمد.

سیاس��ت.های.بخش.ب��رق.و.ان��رژی.در.برنامه.پنج.س��اله.

ششم.توسعه.کشور.به.سوی.توسعه.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.

گرایش.دارد؛.به.گونه.ای.که.هوشنگ.فالحتیان.معاون.وزیر.

نی��رو.در.امور.برق.و.ان��رژی،.چندی.پیش.در.این.زمینه.گفت.

با.س��اخت.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.سالیانه.یک.هزار.مگاوات.

و.در.مجموع.پنج.هزار.مگاوات.به.ظرفیت.نیروگاهی.کش��ور.
اضافه.می.شود.

پنجره.ایرانیان:.محققان.دانش��گاه.صنعتی.ش��ریف.در.تحقیقات.آزمایش��گاهی.خود.موفق.

به.س��اخت.ابرخازن.هایی.با.نانوس��اختارها.ش��دند.که.دارای.ظرفیت.و.انرژی.قابل.مقایسه.با.
نمونه.های.تجاری.مشابه.اما.پایداری.مناسب.تر.است.

به.گزارش.ستاد.ویژه.توسعه.فناوری.نانو،.رشد.روزافزون.فناوری.های.نوین.و.صنعتی.شدن.

زندگی.مردم،.لزوم.اس��تفاده.از.قطعات.الکترونیکی.را.در.هر.مکان.و.زمان.ضروری.س��اخته.

اس��ت،.به.گونه.ای.که.امروزه،.مردم.از.تجهیزات.الکترونیک��ی.در.کلیه..فعالیت.های.اقتصادی،.

اجتماعی.و.غیره.بهره.می.گیرند..از.این.رو،.طراحی.ابرخازن.هایی.برای.ذخیره.س��ازی.انرژی.با.

توان.باالتر.و.ظرفیت.بیشتر،.به.منظور.استفاده.از.وسایل.الکترونیکی.رایج.در.مدت.زمان.های.
طوالنی.تر،.از.اهمیت.ویژه.ای.برخوردار.است.

محمد.قربانی،.یکی.از.محققان.این.طرح.گفت:.در.این.کار.تحقیقاتی.سعی.شده.تا.با.استفاده.

از.نانوس��اختارها،.کارایی.بهتر.در.ذخیره..س��ازی.انرژی.جهت.استفاده.در.مدارهای.الکترونیکی.

حاصل.ش��ود..وی.در.خص��وص.اهمیت.بهبود.عملک��رد.این.گونه.ابرخازن.ه��ا.گفت:.یکی.از.

بزرگترین.معضالت.در.حوزه..ابرخازن.ها.پایداری.سیستم.ذخیره.کننده..انرژی.است..برای.مثال،.
سلول.خورشیدی.در.طول.روز.می..تواند.انرژی.خورشید.را.به.انرژی.الکتریکی.تبدیل.کند.

وی.افزود:.با.بهره.گیری.از.نانوپولک.های.کبالت.اکس��ید.در.ابرخازن.های.طراحی.ش��ده.در.

این.طرح،.این.انرژی.به.صورت.ش��یمیایی.در.سیس��تم.ذخیره.شده.و.در.زمان.نیاز.با.توان.باال.

ب��ه.مدار.باز.می.گردد..قربانی.با.بیان.دس��تاوردهای.اجرای.این.طرح،.ادامه.داد:.س��اخت.این.

ابرخازن.ها.به.روشی.ساده.و.کم.هزینه.صورت.گرفته.است..افزایش.پایداری.و.ظرفیت.ذخیره..

انرژی.در.ابرخازن.های.تولید.شده.از.دیگر.مزیت.های.استفاده.از.نانوساختارهای.کبالت.اکسید.
در.طراحی.آنهاست.

وی.با.اش��اره.به.نحوه..س��اخت.و.عملکرد.ویژه..این.نانوس��اختارها.در.طراحی.ابر.خازن.های.

مذک��ور.اف��زود:.پس.از.س��نتز.و.س��اخت.الیه.کبالت.فل��زی.ضخیم.روی.زی��ر.الیه.مس.به.

روش.رس��وب.الکتروش��یمیایی،.یک.الی��ه.متخلخل.به.همراه.نانوپولک..های.کبالت.اکس��ید.

یا.هیدروکس��ید.تش��کیل.می.ش��ود..به.دلیل.نس��بت.س��طح.به.حجم.باال.و.پخش.یکنواخت.

نانوپولک.های.کبالت.اکس��ید.بر.تمامی.س��طح.الکترود.ابرخازن.ها،.مسیرهای.مناسبی.برای.

انتقال.حامل..های.بار.در.الکترودهای.تولید.ش��ده.و.همچنین،.انتقال.یون.ها.درون.الکترولیت.
به.وجود.می.آید.

وی.ادامه.داد:.در.این.فرآیند،.یون.ها.در.الکترولیت.به.درون.خلل.و.فرج.نفوذ.کرده.و.با.انجام.

واکنش.شیمیایی.به.تغییر.فاز.ماده..فعال.ابرخازن.در.سطح.منجر.می..شوند..بدین.ترتیب.انتقال.
بار.سریع.و.با.مقاومت.پایین.از.طریق.نانوپولک.ها.و.همچنین.الیه.متخلخل،.صورت.می.پذیرد.
وی.با.اش��اره.به.ظرفیت.باالی.این.طرح.در.تولید.ابرخازنی.ش��بیه.باتری.با.انرژی،.توان.و.
قیمت.مناس��ب،.نس��بت.به.سرمایه..گذاری.جهت.تولید.انبوه.ابرخازن.ساخته.شده،.با.تجمیع.و.
بس��ته..بندی.مناس��ب.به.صورت.تجاری،.ابراز.امیدواری.کرد..به.گفته.وی،.این.ابر.خازن.ها.با.
عملکردی.مش��ابه.باتری،.در.قطعات.الکترونیکی.قابل.حمل.همچون.تلفن.همراه.و.وس��ایل.

حمل.و.نقل.عمومی.مانند.قطارهای.مترو.و.اتوبوس.های.درون.شهری.کاربرد.دارند.
محمد.قربانی،.دانش��جوی.دکترای.فیزیک.دانش��گاه.صنعتی.شریف،.دکتر.علیرضا.مشفق،.
عضو.هیات.علمی.دانش��کده.فیزیک.و.پژوهشکده.نانو،.دانشگاه.صنعتی.شریف.و.دکتر.نعیمه.
ناص��ری،.عضو.هیات.علمی.دانش��کده.فیزیک.این.دانش��گاه.در.انجام.ای��ن.طرح.همکاری.
داشته.اند..نتایج.این.کار.در.مجله.ACS.Applied.Materials.& Interfaces.)جلد.

21،.شماره.7،.سال.2015،.صفحات.11172.تا.11179(.به.چاپ.رسیده.است.
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 تولید انرژی بیشتر از مصرف در کشاورزی شهری
پنجره.ایرانیان:.بیش��تر.مراکز.شهری.به.مصرف.انرژی.
بیشتر.و.آلودگی.معروفند.اما.شهرهای.آینده.بسیار.متفاوت.

خواهند.بود.
 Vincent(.به.گ��زارش.ایس��نا،.وینس��نت.کالب��وت
Callebaut(.طرح.ه��ای.پایدار.خودکفای.کش��اورزی.
ش��هری.که.نه.فقط.محص��والت.غذای��ی.ارگانیک.تولید.
می.کنند.بلکه.انرژی.بیش.از.مصرف.در.سیس��تمی.بس��ته.
ایج��اد.می.کنن��د.را.ارائه.کرد..این.طرح.پیش��نهادی.برای.
هند.ارائه.ش��ده.است.و.کشاورزی.شهری.سازگار.با.محیط.
زیس��ت.هایپریون��ز.)Hyperions(.ن��ام.دارد.که.برج.
باغ.های.سرسبز.و.ساختاری.بدون.آلودگی.و.سیمان.است.
این.پ��روژه.با.هم��کاری.متخصص.اکول��وژی.زراعی،.
Amlankusum..برای.رس��یدن.ب��ه.دو.هدف.انرژی.
غیرمتمرک��ز.و.غذاه��ای.غیرصنعتی.انجام.ش��ده.اس��ت..
نتیجه.این.پروژه.ترکیب.کش��اورزی.شهری،.مواد.زیستی.
و.برنامه.ریزی.پیچیده.استفاده.از.خودکفایی.پایدار.است.

این.پروژه.ش��امل.برج.36.طبقه.مرتبط.س��اخته.شده.بر.

اساس.الیه.های.چوبی.با.منبع.محلی.و.پایدار.از.جنگل.های.

دهلی.است..این.برج.ها.از.باال.و.پایین.با.فوالد.تقویت.شده.

و.در.برابر.زلزله.مهندس��ی.شده.و.همچنین.در.برابر.گرما.و.

سرما.پایداری.طبیعی.دارند..این.پروژه.بدون.تاثیر.بر.محیط.

زیس��ت.با.سیس��تم.بازیافت.و.مراقبت.از.آب.بدون.اتالف.

غذاست..انرژی.مصرفی.ساختمان.نیز.از.طریق.توربین.های.
بادی.و.سیستم.فتوولتائیک.تامین.می.شود.

همچنین.در.قسمت.باالی.آن.گلخانه.شیشه.ای.گنبدی.

ش��کل.پوشیده.ش��ده.با.پانل.های.خورشیدی.وجود.دارد.و.

هر.یک.از.برج.ها.دارای.قس��متی.برنامه.ریزی.ش��ده.برای.

تجارت.و.فضایی.برای.همکاری.دانش��جویان.و.همچنین.

محل.س��کونت.اس��ت..ام��کان.زندگی.در.قس��مت.های.

مختل��ف.به.ص��ورت.یکپارچه.وجود.دارد.و.کش��اورزی.و.

ت��وان.تولی��د.20.کیلو.میوه.ارگانیک.و.س��بزی.در.هر.متر.

مربع.نیز.از.دیگر.مزایاست..کشت.آکواپونیک.و.روش.های.

کش��ت.سنتی.موجب.س��المت.خاک.از.طریق.کمپوست،.

تنوع.محصوالت.و.حداقل.کش��ت.ش��ده.است..بسیاری.از.
محصوالت.بومی.بوده.و.خود.دوباره.تولید.می.شوند.

ای��ن.برج.ها.دارای.ات��اق.پرورش.دام.و.اس��تخر.تصفیه.

گیاه��ی.و.تاالب.هس��تند..آب.باران.نیز.ب��رای.آبیاری.و.

تجدید.آب.ه��ای.زیرزمینی.جمع.آوری.می.ش��ود..طراحان.

اظهار.کردند:.این.روش.کش��اورزی.سراس��ر.دنیا.را.تغییر.

داده.و.ب��ا.روش.ه��ای.ارگانی��ک.و.منبع.زیس��تی.موجب.

کاهش.انتش��ار.دی.اکس��یدکربن.حدود.40.درصد.در.سال.

2030.خواهد.ش��د..هایپریونز.پروژه.اکوسیستم.کشاورزی.

پای��دار.با.قابلیت.پایداری.در.براب��ر.تغییرات.آب.و.هوایی،.

اقتصادی.س��الم.و.اکوسیستم.های.محیطی.است..آنان.در.

ادامه.افزودند:.همبس��تگی،.عدالت.و.همزیس��تی.مستقیم.

فعالیت.های.انس��انی.بر.طبیعت.باید.وابسته.به.ارزش.های.
اخالقی.باشد.

 بزرگترین تاسیسات برق خورشیدی دنیا از فضا هم دیده می شود
پنجره.ایرانیان:.به.تازگی.تاسیس��ات.برق.خورشیدی.پیش��رفته.ای.در.مراکش.آغاز.به.کار.

کرده.که.به.جهت.بزرگی.از.فضا.هم.قابل.رویت.است!
ب��ه.گزارش.خبرگزاری.مهر،.فاز.نخس��ت.تاسیس��ات.برق.خورش��یدی.مراکش.که.به.آن.
Noor I.گفته.می.شود،.در.واقع.مجموعه.عظیمی.از.فناوری.های.روز.دنیا.در.عرصه.تولید.
برق.با.اس��تفاده.از.نور.خورش��ید.به.حس��اب.می.آید.که.ظرفیت.چشمگیر.تولید.500.مگاوات.

برق.را.دارد.
 Noor.این.بخش.یکی.از.س��ه.بخش.کلی.تاسیسات.برق.خورشیدی.مراکش.موسوم.به
Solar.محسوب.می.شود.و.قرار.است.فازهای.بعدی.آن.یعنی.Noor II.و.Noor III.نیز.

در.آینده.نزدیک.راه.اندازی.شود.

این.تاسیس��ات.از.نوع.تولید.برق.خورش��یدی.به.روش.متمرکز.است.که.در.استان.قرزازات.

مراکش.راه.اندازی.ش��ده.اس��ت..تولید.برق.به.روش.خورشیدی.در.مراکش.رویای.بزرگی.به.

شمار.می.آید..این.کشور.که.در.شمال.آفریقا.واقع.شده.بر.خالف.سایر.همسایگانش.محروم.

از.منابع.س��وخت.های.فس��یلی.اس��ت.و.به.همین.دلیل.97.درصد.از.انرژی.مورد.نیازش.را.از.
راه.واردات.تامین.می.کند.

اکنون.این.کش��ور.در.نظر.دارد.تا.با.راه.اندازی.کامل.یکی.از.عظیم.ترین.تاسیس��ات.تولید.

برق.از.خورشید.به.مثالی.بارز.در.زمینه.استفاده.از.منابع.طبیعی.در.تامین.انرژی.تبدیل.شود..

کارشناسان.اعالم.کرده.اند.که.پس.از.راه.اندازی.هر.سه.فاز.این.تاسیسات،.مراکش.این.امکان.
را.پیدا.می.کند.که.برق.مورد.نیاز.1.1.میلیون.تن.از.شهروندانش.را.از.طریق.آن.تامین.کند.

 اولین خودروی برق خورشیدی وارد ایران شد
پنج��ره.ایرانیان:.با.مجوز.دولت،.اولین.خودروی.تمام.برقی.
دارای.پنل.خورشیدی.توسط.یکی.از.شرکت.های.برق.استانی.

وارد.کشور.شد.
به.گزارش.مهر،.نخس��تین.خودروي.تمام.برقي.داراي.پنل.
خورش��یدي.ایران.با.مصوبه.و.مجوز.رس��مي.هیئت.دولت،.به.
منظور.انجام.تحقیقات.و.ساخت.شارژر.سریع.آن.از.انرژي.هاي.

پاک.تجدیدپذیر.)خورشیدي.و.بادي(.وارد.کشور.شد.
این.خودرو.تمام.برقی.پس.از.پش��ت.سرگذاش��تن.مراحل.

ش��ماره.گذاري،.هم.اکنون.در.حال.بهره.ب��رداري.تحقیقاتي.

توسط.ش��رکت.توزیع.برق.آذربایجان.شرقي.و.دانشگاه.تبریز.

اس��ت..این.خودرو.ساخت.یک.ش��رکت.ژاپنی.بوده.و.یکي.از.

پرفروش.ترین.خودروهاي.برقي.در.س��طح.جهان.به.ش��مار.

م��ي.رود،.ضمن.آنک��ه.این.خودرو.ب��ا.هر.بار.ش��ارژ،.از.توان.

پیمای��ش.بیش.از.127.کیلومتر.برخوردار.بوده.و.فاقد.هرگونه.

آلودگي.هوا.و.صدا.اس��ت..یوسف.سرافراز.مدیرعامل.شرکت.

توزی��ع.نیروي.برق.آذربایجان.ش��رقي،.هدف.از.اجرای.طرح.

تحقیقات��ی.ورود.و.ش��ارژ.خودروی.برقی.به.کش��ور.را.انجام.

مطالعات.براي.بررس��ي.تاثیرات.آتي.ایستگاه.هاي.تولید.برق،.

شارژرهاي.سریع.و.انبوه.این.خودروها.بر.روي.شبکه.هاي.برق.

ش��هري.کشورعنوان.کرد.و.گفت:.از.این.رو.با.همکاري.میان.

دانشگاه.تبریز،.مقرر.شده.روش.ها.و.تکنولوژي.هاي.مرتبط.با.

شارژ.این.خودروها،.فرهنگ.استفاده.از.منابع.انرژي.هاي.پاک.

و.تجدیدپذیر.براي.توس��عه.ایس��تگاه.هاي.شارژ.این.خودروها.
مورد.مطالعه.و.بررسی.قرار.بگیرد.
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 دستگاه تولید همزمان برق از باد، دریا و خورشید ساخته شد
پنج��ره.ایرانیان:.برای.نخس��تین.ب��ار.در.دنیا.مخترع.
ایرانی.دس��تگاهی.را.طراحی.کرده.اس��ت.که.همزمان.با.
اس��تفاده.از.س��ه.انرژی.باد،.امواج.دریا.و.خورش��ید.برق.

تولید.می.کند.
به.گزارش.ایس��نا،.رضا.کریمی،.مخترع.دستگاه.تولید.
ب��رق.از.امواج.دریا.که.با.پش��تیبانی.صن��دوق.حمایت.از.
پژوهش��گران.و.فناوران.معاونت.علمی.و.فناوری.ریاست.
جمه��وری.ثبت.بین.الملل��ی.این.اخت��راع.را.انجام.داده،.
درباره.ای��ن.اختراع.عنوان.کرد:.این.دس��تگاه.به.منظور.
تولید.برق.از.امواج.دریا.طراحی.ش��د؛.اما.در.حاش��یه.آن.
به.منظور.افزایش.بهره.وری.دس��تگاه،.استفاده.از.انرژی.
خورش��یدی.و.باد.در.س��طح.دریا.نیز.مد.نظر.قرار.گرفت..
بنابراین.با.استفاده.از.این.دستگاه.می.توان.همزمان.از.سه.
انرژی.خورشید،.باد.و.امواج.برای.تولید.برق.استفاده.کرد.
کریم��ی.اظه��ار.کرد:.قس��مت.اولیه.دس��تگاه.فلت.و.
کانورتری.اس��ت.که.تنها.با.استفاده.از.انرژی.امواج.برق.
تولید.می.کند.و.در.س��طح.آن.س��لول.های.خورشیدی.و.

توربین.های.بادی.نیز.نصب.می.شوند.
به.گفته.وی،.دس��تگاه.های.تولی��د.کننده.برق.از.امواج.
دریا.در.س��ه.دسته.قرار.می.گیرند؛.دستگاه.هایی.که.روی.
خط.س��احلی،.نزدیک.س��احل.یا.عمق.بیش.از.صد.متر.
نصب.می.ش��وند..این.دس��تگاه.تنها.در.دو.بخش.نزدیک.

ساحل.و.عمق.بیش.از.صد.متر.کاربرد.دارد.
وی.خاطرنشان.کرد:.در.بخش.های.نزدیک.ساحل.این.

دستگاه.تنها.از.انرژی.امواج.دریا.برای.تولید.برق.استفاده.

می.کن��د.و.در.عم��ق.بی��ش.از.صد.متر.ب��ه.دلیل.نصب.

مجموعه.ای.از.فلت.ها،.س��طح.وسیعی.ایجاد.می.شود.که.

روی.آن.سلول.های.خورشیدی.قرار.می.گیرند؛.همچنین.

ب��ر.روی.س��تون.هایی.که.ای��ن.فلت.را.نگه.داش��ته.اند،.

توربین.ه��ای.ب��ادی.نصب.می.ش��وند..بنابرای��ن.قابلیت.

اس��تفاده.از.س��ه.انرژی.در.دس��تگاه.فراهم.می.شود؛.در.

صورتی.که.حتی.در.نمونه.های.خارجی.نیز.تنها.اس��تفاده.
از.یک.نوع.انرژی.مطرح.است.

کریم��ی.با.بیان.اینکه.قبل.از.س��اخت.دس��تگاه.تمام.

نمونه.ه��ای.خارجی.و.داخلی.را.م��ورد.مطالعه.قرار.دادم،.

گفت:.در.بیش��تر.نمونه.ها.حداکثر.دریافت.نظری.انرژی.

70.درص��د.بود.ک��ه.در.عمل.ب��ه.20.درصد.می.رس��د؛.

بنابراین.در.طراحی.ها.در.نظر.داش��تم.این.محدودیت.را.
رفع.کنم.

وی.عن��وان.کرد:.این.دس��تگاه.در.تئوری.100.درصد.

امواج.دریا.را.ج��ذب.می.کند.و.در.فرایند.تبدیل.انرژی.با.

هدر.رفت،.این.میزان.به.60.درصد.کاهش.می.یابد.که.باز.

نیز.این.میزان.انرژی.بی.نظیر.اس��ت.و.در.دنیا.دستگاهی.
با.این.ویژگی.ساخته.نشده.است.

  جاده های خورشیدی در فرانسه احداث می شود
پنجره.ایرانیان:.دولت.فرانس��ه.در.ابتدای.سال.جدید.میالدی،.آغاز.پروژه.ای.5.ساله.را.
اعالم.کرد.که.از.طریق.آن،.1000.کیلومتر.از.جاده.های.کش��ور.با.پنل.های.فتو.ولتاییک.
یا.همان.صفحات.خورش��یدی.فرش.خواهد.ش��د.و.نیاز.میلیون.ها.نفر.از.فرانسوی.ها.به.

الکتریسیته.را.تامین.خواهد.کرد.
به.گزارش.معماری.نیوز،.س��گولن.رویال،.وزیر.محیط.زیس��ت.و.انرژی.دولت.فرانسه،.
ضمن.دادن.این.خبر.پیشنهاد.داده.است.که.هزینه.های.الزم.برای.توسعه.زیرساخت.های.
کشور.از.طریق.افزایش.مالیات.بر.بنزین.تامین.شود..وی.معتقد.است.این.راهکار.دولتی.
برای.توس��عه.عمرانی.و.زیرساخت.ها.از.طریق.افزایش.مالیات،.بین.200.تا.300.میلیون.
ی��ورو.به.هزینه.های.پروژه.هایی.چون.جاد.ه.های.خورش��یدی.کم��ک.خواهد.کرد..طبق.
تخمین.ه��ای.آژانس.مدیریت.انرژی.و.محیط.زیس��ت،.این.پروژه.از.طریق.تولید.انرژی.
پاک،.نیاز.8.درصد.از.جمعیت.کشور.به.الکتریسیته.را.تامین.خواهد.کرد..بنا.به.گزارشات.
ای��ن.آژانس،.برای.تامین.نیاز.یک.خانواده.به.الکتریس��یته،.4.متر.»جاده.خورش��یدی«.
کافی.اس��ت.و.یک.کیلومتر.جاده.خورش��یدی.می.تواند.یک.مجتمع.مس��کونی.با.5000.

سکنه.را.روشن.کند.

این.تکنولوژی.یکی.از.انواع.س��امانه.های.تولید.برق.از.انرژی.خورشیدی.و.انرژی.های.

تجدید.پذیر.)نوش��و(..است.که.با.به.کارگیری.س��لول.های.خورشیدی،.به.طور.مستقیم.

انرژی.نورانی.خورش��ید.را.به.انرژی.الکتریکی.تبدیل.می.کن��د..مجهز.کردن.جاده.های.

فرانس��ه.به.پنل.های.فتو.ولتاییک.یا.صفحات.خورش��یدی.مس��تلزم.نص��ب.نوارهایی.با.

ضخامت.7.میلیمتر.بر.سطح.جاده.است.که.از.پرده.های.نازکی.از.سیلیکون.پولی.کریستال.

برای.جذب.انرژی.خورشیدی.تشکیل.شده.است..تکنولوژی.ساخت.این.پنل.ها.همچنین.

به.گونه.ای.اس��ت.که.س��طح.آن.ها.هم.قابلیت.تحمل.وزن.خودروی.سنگین.را.دارد،.هم.
از.سرخوردن.الستیک.خودروها.جلوگیری.می.کند..

سال.گذشته.نیز.کرومنی،.شهری.در.هلند،.برای.نخستین.بار.در.جهان.صاحب.جاده.ای.

شد.که.نور.خورشید.را.به.الکتریسیته.تبدیل.می.کرد..شرکت.طراح.و.مجری.این.پروژه،.

ضمن.اعالم.آزمایش��ی.بودن.آن،.اظهار.امیدواری.کرده.بود.که.این.تکنولوژی.در.آیندة.

نزدیک.در.جهت.تولید.برق.الزم.نه.تنها.روش��نایی.خیابان.ها.و.سیس��تم.های.ترافیکی،.

بلک��ه.همچنین.تامین.برق.م��ورد.نیاز.برای.خودروهای.الکتریک��ی.و.حتی.منازل.مورد.
استفاده.قرار.گیرد.

 باریک ترین برج جهان در انگلستان
پنجره.ایرانیان:.شرکت.بریتیش.ایرویز..i360.در.برایتون.
انگلیس.موفق.به.ساخت.باریک.ترین.برج.جهان.شده.است.
به.گزارش.خبرگزاری.مه��ر،.این.برج.همچنین.به.عنوان.
بلندترین.برج.دیده.بانی.در.جهان.هم.محسوب.می.شود.که.

می.تواند.شعاع.42.کیلومتر.را.پوشش.دهد.
ای��ن.برج.باریک.می.توان��د.200.نفر.را.در.خود.جای.دهد.
و.افراد.به.قس��مت.باال،.پایین.و.میانی.آن.بروند..ارتفاع.این.
برج.160.469.متر.و.قطر.آن.3.9.متر.اس��ت..نس��بت.طول.

به.عرض.در.این.برج.به.طرز.قابل.توجهی.بیش��تر.از.س��ایر.

بناهای.بلند.اس��ت..در.ساخت.این.برج،.محاسبات.خاص.از.

سوی.مهندس��ان.به.کار.گرفته.شده.است.و.تا.اواسط.سال.
جاری.میالدی.افتتاح.می.شود.
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 قرارداد صادرات پنجره بالکن شو به روسیه امضا شد
پنجره.ایرانیان:.قرارداد.صادرات.پنجره.بالکن.ش��و.ویندا.
محصول.شرکت.کاس��پین.نوآوران.صنعت.مازند.مستقر.در.
مرکز.رش��د.واحدهای.فناور.س��منان.پارک.علم.و.فناوری.

استان.سمنان.به.روسیه.امضا.شد.
به.گزارش.ایرنا،.ش��رکت.کاس��پین.نوآوران.صنعت.مازند.
مس��تقر.در.مرکز.رشد.واحدهای.فناور.سمنان.این.پارک.که.
تنها.تولیدکننده.پنجره.بالکن.شو.ویندا.با.پایه.های.ایمن.در.
کش��ور.است،.طی.قراردادی.نمایندگی.انحصاری.خود.را.به.

یک.شرکت.روسی.در.روسیه.واگذار.کرد.
محم��د.تیموری.سرپرس��ت.مرکز.رش��د.واحدهای.فناور.
س��منان.پارک.علم.و.فناوری.استان.سمنان.روز.یک.شنبه.
در.این.خصوص.به.ایرنا.گفت:.ش��رکت.روس��ی.کارآفرینی.
ش��میل.گادژیف.در.هجدهمین.نمایشگاه.اجالس.رئیسان.
دانش��گاه.های.دولتی.حاش��یه.دریای.خزر.که.در.دانش��گاه.
صنعتی.نوش��یروانی.بابل.برگزار.ش��د.پیشنهاد.همکاری.در.
فروش.پنجره.بالکن.شو.ویندا.را.به.کاسپین.نوآوران.صنعت.

مازند.ارائه.کرد.
تیموری.افزود:.مدیرعامل.و.مدیر.بخش.فنی.و.مهندسی.
ش��رکت.کاس��پین.نوآوران.صنعت.مازند.بعد.از.بررسی.های.
همه.جانبه.و.دعوت.ش��رکت.روس��ی،.عازم.روسیه.شدند.و.
با.بررس��ی.ش��رایط.و.امکانات.آن.ش��رکت،.نمایندگی.خود.
در.روس��یه.را.طی.قراردادی.که.در.شهر.دربند.مرز.تاریخی.
ایران.و.روسیه.به.امضا.رسید،.به.آن.شرکت.واگذار.کردند.
مهدی.بابای��ی.کالیی،.یکی.از.مخترع��ان.پنجره.بالکن.
ش��و.ویندا.درباره.این.قرارداد.گفت:.مقرر.شد.در.سال.1394.

تعداد.محدودی.از.این.محصول.به.روسیه.صادر.شود.و.این.
تعداد.در.سال.1395.به.1500.دستگاه.در.سال.برسد.

بابایی.با.اش��اره.به.این.که.این.پنجره.نمونه.داخلی.ندارد.

اضافه.کرد:.پنجره.بالکن.ش��و.ویندا.با.ش��ماره.ثبت.اختراع.

82331.به.تاریخ.17.اسفند.1394.در.مرکز.مالکیت.معنوی.

اداره.کل.ثبت.اس��ناد.و.امالک.کش��ور.ثبت.شده.و.تاییدیه.

علمی.از.س��ازمان.پژوهش.ه��ای.علمی.و.صنعتی.ایران.در.
رابطه.با.جدید.بودن.و.تازگی.را.دارد.

همچنین.این.پنجره.تاییدیه.مرکز.تحقیقات.راه،.مسکن.و.

شهرسازی.پژوهشکده.ساختمان.و.مسکن.کشور.و.تاییدیه.

وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.را.نیز.دریافت.کرده.است.
مدیرعامل.شرکت.کاس��پین.نوآوران.صنعت.مازند.هزینه.
س��اخت.این.پنج��ره.در.ابعاد.2.10.متر.ع��رض.در.2.5.متر.
ارتف��اع.را.تقریبا.80.میلیون.ری��ال.عنوان.کرد.و.افزود:.این.
پنج��ره.قابلی��ت.نص��ب.در.کاروان.های.س��یار،.خانه.های.
اسکلت.فلزی.و.بتن،.ویالها،.برج.ها.و.مجتمع.های.تجاری.

را.دارد.
گفتنی.اس��ت،.وین��دا.از.ترکیب.کلمه.ویندوز.انگلیس��ی.
)windows(.و.وین��ده.ب��ه.زبان.مازندران��ی.)به.معنای.

دیدن(.است.

 نشست مشترک روسای پارک های فناوری و مدیران مراکز رشد
پنج��ره.ایرانیان:.مدیرکل.دفتر.سیاس��تگذاری.و.برنامه.ریزی.امور.فن��اوری.وزارت.علوم،.
اهداف.برگزاری.چهاردهمین.نشس��ت.مش��ترک.روسای.پارک.های.علم.و.فناوری.و.مدیران.
مراکز.رشد.کشور.را.که.در.روزهای.12.و.13.اسفندماه.در.پارک.زیست.فناوری.خلیج.فارس.

)قشم(.برگزار.می.شود،.تشریح.کرد.
به.گزارش.ایس��نا،.دکتر.خسرو.پیری،.تعامل.و.همفکری.مدیران.پارک.های.علم.و.فناوری.
و.مدیران.مراکز.رش��د.کشور.و.هم.افزایی.بیش��تر.بین.تصمیم.گیران.روسای.پارک.های.علم.
و.فناوری.و.مدیران.مراکز.رش��د.کش��ور.و.تبادل.نظر.با.مسؤوالن.وزارت.علوم،.سازمان.ها.و.

دستگاه.های.اجرایی.را.از.اهداف.برگزاری.این.نشست.اعالم.کرد.
وی.ابراز.امیدواری.کرد.شرکت.کنندگان.در.این.نشست.بتوانند.در.خصوص.تسهیل.قوانین.
بیمه،.مالیات،.گمرگ،.کمبود.بودجه.و.نحوه.اس��تقرار.شرکت.های.خارجی.در.پارک.های.علم.

و.فناوری.داخل.کشور.تصمیمات.الزم.را.اتخاذ.کنند.
مدیرکل.دفتر.سیاس��تگذاری.و.برنامه.ریزی.ام��ور.فناوری.وزارت.علوم،.حمایت.های.مالی،.
تامین.بودجه.برای.ایجاد.زیرساخت.های.مناسب.و.تجهیز.کارگاه.ها.و.آزمایشگاه.ها.و.همچنین.
حمایت.مالی.از.شرکت.های.دانش.بنیان.و.واحدهای.فناور.را.از.جمله.برنامه.های.وزارت.علوم.

برای.رفع.موانع.موجود.و.ارتقای.جایگاه.پارک.های.علم.و.فناوری.اعالم.کرد.
دکتر.پیری.گفت:.در.مقایسه.با.پارک.های.علم.و.فناوری.جهان،.پارک.های.علم.و.فناوری.
ایران.از.نظر.کمی.در.سطح.مناسبی.هستند؛.ولی.از.نظر.کیفی.در.حال.رشد.سریع.هستیم.و.با.
حمایت.دولت.تدبیر.و.امید.از.تبدیل.علم.به.ثروت.و.فراهم.کردن.بسترهای.آن.در.دانشگاه.ها،.
حرکت.به.سوی.دانشگاه.های.کارآفرین.و.طراحی.برنامه.های.عملیاتی.مطابق.با.برنامه.ششم.

توسعه.کشور.و.اقتصاد.مقاومتی،.شاهد.رشد.روزافزون.پارک.های.علم.و.فناوری.باشیم.

 تلفن همراهتان را به پنل خورشیدی تبدیل کنید
پنجره.ایرانیان:.یک.شرکت.وابسته.به.موسسه.فناوری.
ماساچوست.)MIT(.پوشش.شفافی.ساخته.که.سطوح.را.

به.پنل.خورشیدی.تبدیل.می.کند.
به.گزارش.ایس��نا،.معموال.پنل.های.خورش��یدی.فوتون..
پرتوه��ای.خورش��یدی.را.گرفته.و.آنها.را.ب��ه.برق.تبدیل.
می.کنند..این.پنل.ها.تیره.هس��تند.زیرا.هر.چه.ماده.تیره.تر.
باش��د،.ن��ور.مرئی.بیش��تری.را.ج��ذب.می.کند..ام��ا.ایده.

پنل.های.ش��فاف.ممکن.اس��ت.غیرمحتمل.به.نظر.برسد،.

زی��را.نمی.توانند.نور.مرئی.را.جذب.کنند.و.نور.از.میان.آنها.
عبور.می.کند.

ش��رکت.Ubiquitous Energy.یک.پوش��ش.از.

مولکول.های.ارگانیک.س��اخته.ک��ه.پرتوهای.فرابنفش.و.

مادون.قرمز.خورش��ید.را.جذب.می.کند..از.آنجایی.که.این.

نور.در.طیف.های.مرئی.قرار.ندارد،.پوشش.به.شکل.واضح.

و.شفاف.دیده.می.شود.
این.ماده.همچنین.نیمه.رسانا.است..زمانی.که.فوتون.ها.
به.س��طح.برخ��ورد.می.کنند،.الکترون.ها.را.که.به.ش��کل.
جری��ان.الکتریکی.ب��رای.تامین.نیروی.دس��تگاه.جاری.

می.شوند.برانگیخته.می.کند.
ای��ن.فناوری.در.آینده.می.تواند.انرژی.خورش��یدی.را.با.

بهره.وری.10.درصد.به.برق.تبدیل.کند.
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 ساخت نخستین خانه خورشیدی چرخشی
پنج��ره.ایرانی��ان:.طراحی.جدید.پنل.خورش��یدی.در.
پرتغال.موجب.دریافت.انرژی.خورشیدی.بیشتر.به.میزان.
حدود.پنج.برابر.انرژی.مورد.نیاز.ساختمان.خواهد.شد.

ب��ه.گزارش.ایس��نا،.در.این.طراح��ی.از.فتوولتائیک.ها.

اس��تفاده.ش��ده.که.با.نور.خورشید.حرکت.کرده.و.انرژی.
جذب.می.کنند.

سرپرس��ت.این.پروژه.Guilherme.Silva.اظهار.

ک��رد:.این.اولین.نمونه.منزل.خورش��یدی.چرخش��ی.در.

مادرید.اس��ت.که.مکان��ی.برای.زندگی.بهتر.با.روش��ی.
پایدار.ارائه.می.دهد.

وی.اف��زود:.این.منزل.با.اله��ام.از.گل.های.آفتابگردان.

طراحی.ش��ده.و.دارای.حرکت.چرخش��ی.180.درجه.در.

طول.روز.و.چرخش.فتوولتائیک.های.سقفی.دارای.زاویه.

90.درجه.بوده.که.وضعیت.خود.را.با.توجه.به.نور.خورشید.

تغیی��ر.می.دهن��د،.این.چرخش.ها.موج��ب.تولید.25000.

کیلووات.س��اعت.الکتریسیته.می.شود.که.این.میزان.پنج.
برابر.بیشتر.از.نیاز.منزلی.با.این.اندازه.است.

در.برنامه.ریزی.اولیه.انجام.ش��ده.برای.دریافت.انرژی.

خورش��یدی.مش��خص.ش��د.با.چرخش.روزانه.،حدود.6.

الم��پ.60.واتی.به.مدت.یک.س��اعت.روش��ن.خواهد.

ش��د،.چرخش.ای��ن.منزل.به.گونه.ای.طراحی.ش��ده.که.

در.روزهای.تابس��تان.و.آفتابی.از.تاثیرات.نور.و.س��ایه.با.

سیستم.خنک.کننده.حفظ.شود،.در.زمستان.نیز.سقف.در.

طول.محور.فوقانی.ساختمان.حرکت.کند.تا.نور.بیشتری.
دریافت.کند.

به.عن��وان.مثال.آش��پزخانه.کوچک.ت��ر.از.بقیه.بوده.و.

مناس��ب.افراد.در.قرن.21.اس��ت.که.به.ن��درت.در.زمان.

صبحانه.در.کنار.هم.حضور.دارند.و.در.هنگام.ش��ب.که.

اف��راد.خانواده.در.کنار.هم.هس��تند.اتاق.نش��یمن.مکان.

مناسبی.است.
در.پرتغ��ال.زمان.جنب.و.جوش.افراد.برای.کار.روزانه.
در.زمس��تان.9.س��اعت.و.در.تابس��تان.15.ساعت.است.
و.اف��راد.می.توانند.با.توجه.به.آن.چرخش.س��اختمان.را.
با.نظر.خ��ود.تنظیم.کنند،.البته.این.چرخش.س��اختمان.
موجب.آش��فتگی.در.س��اختمان.مانند.شکس��ته.ش��دن.

ظروف.نخواهد.شد.

 نیروگاه خورشیدی 50 مگاواتی در زاهدان راه اندازی می شود
پنج��ره.ایرانی��ان:.معاون.توس��عه.فناوری.س��ازمان.
پژوهش.های.علم��ی.و.صنعتی.ایران.گف��ت،.به.زودی.
نی��روگاه.خورش��یدی.50.مگاوات��ی.با.س��رمایه.گذاری.

مشترک.ایران.و.اسپانیا.راه.اندازی.می.شود.
به.گ��زارش.خبرگزاری.مهر،.عبدالرضا.صمیمی.صبح.
امروز.در.یک.نشس��ت.خبری.بیان.داشت:.زمینه.انتقال.
فناوری.راه.اندازی.نیروگاه.خورش��یدی.به.کشور.فراهم.
ش��ده.که.این.فناوری.با.همکاری.سازمان.پژوهش.های.
علم��ی.و.صنعت��ی،.یک.ش��رکت.دانش.بنی��ان.و.یک.
ش��رکت.خصوصی.کشور.اس��پانیا.در.زاهدان.راه.اندازی.

خواهد.شد.

معاون.توس��عه.فناوری.سازمان.پژوهش.های.علمی.و.

صنعتی.افزود:.برنامه.داریم.موضوع.ورود.فناوری.مربوط.

به.نیروگاه.خورش��یدی.را.به.کشور.دنبال.کنیم.تا.بر.این.
اساس.بتوانیم.مقدمات.بومی.سازی.آن.را.فراهم.کنیم.
معاون.توس��عه.فناوری.سازمان.پژوهش.های.علمی.و.
صنعتی.ایران.تاکید.کرد:.درحال.امکان.س��نجی.پروژه.
راه.اندازی.نیروگاه.خورشیدی.در.شهر.زاهدان.هستیم.

صمیمی.درخصوص.مرک��ز.بین.المللی.پژوهش.های.

علم��ی.و.فناوری.پزش��کی.در.س��ازمان.پژوهش.ها.نیز.

گفت:.این.مرکز.به.نام.مرکز.پژوهش��ی.دکتر.س��میعی.

در.این.سازمان.راه.اندازی.خواهد.شد.که.هیات.امنا.این.

مرکز.درحال.تشکیل.است.
وی.عنوان.کرد:.ساختمان.مربوط.به.این.مرکز.درحال.
تکمیل.اس��ت.و.گروه.ها.تخصصی.این.مرکز.نیز.درحال.

تعیین.و.تشکیل.هستند.
عبدالرضا.صمیمی،.معاون.توس��عه.فناوری.س��ازمان.
پژوهش.ه��ای.علم��ی.و.صنعت��ی.ایران.اضاف��ه.کرد:.
این.مرکز.قرار.اس��ت.به.ش��بکه.بین.المللی.و.سیس��تم.
اطالعاتی.اتحادیه.اروپا.متصل.ش��ود.که.درحال.نصب.

سرورهای.مورد.نیاز.این.موضوع.هستیم.
صمیمی.خاطرنش��ان.کرد:.این.مرکز.قرار.است.در.3.

هزار.مترمربع.راه.اندازی.شود.

 راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی با ظرفیت 20کیلووات در دانشگاه الزهرا
پنجره.ایرانیان:.نیروگاه.فتو.ولتائیک.خورش��یدی.با.ظرفیت.20.کیلووات.متصل.به.
شبکه.دانشگاه.الزهرا.در.20.بهمن.با.حضور.رئیس.این.دانشگاه.و.برخی.از.مسئوالن.
وزارت.نیرو،.ستاد.انرژی.های.تجدیدپذیر.معاونت.علمی.و.فناوری.ریاست.جمهوری.و.

شبکه.برق.استان.تهران،.راه.اندازی.شد.
به.گزارش.ایرنا،.فاطمه.احمدی.مجری.این.نیروگاه.در.مراس��م.راه.اندازی.نیروگاه.
در.ده��ه.فجر.انقالب.اس��المی.گف��ت:.برای.راه.ان��دازی.این.نی��روگاه،.از.105.پنل.

پلی.کریستال.روی.35.استراکچرفیکس.نصب.شده.استفاده.شد.
وی.ادام��ه.داد:.فاز.مطالعات��ی.این.نیروگاه.از.فروردین.ماه.س��ال.1390.با.حمایت.

معاونت.علمی.و.فناوری.ریاست.جمهوری.آغاز.و.در.مدت.شش.ماه.کار.مطالعاتی.این.

نیروگاه.انجام.و.پیمانکار.آن.مشخص.شد.و.از.آذر.ماه.همان.سال.هم.عملیات.نصب.
پنل.های.خورشیدی.در.دانشگاه.الزهرا.به.اجرا.درآمد.

وی.بیان.کرد:.این.نیروگاه.متصل.به.ش��بکه.برق.دانش��گاه.الزه��را.با.ظرفیت.20.

کیلووات.اس��ت.که.در.حال.حاضر.برق.تزریقی.به.شبکه.سه.هفته.و.حدود.3.مگاوات.
برق.است.

احمدی.افزود:.با.اتصال.این.نیروگاه.به.ش��بکه.برق.دانش��گاه،.بستری.برای.انجام.
کارهای.تحقیقاتی.دانشجویان.و.اساتید.این.دانشگاه.فراهم.شده.است.
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 آمادگی تولید انبوه آب شیرین کن های سیار خورشیدی 
پنجره.ایرانیان:.مدیر.مرکز.توس��عه.فناوری.مدیریت.
مصرف.انرژی.و.سیس��تم.های.تولی��د.همزمان.برق.و.
حرارت.)CHP(.س��ازمان.توس��عه.منابع.انرژی.ایران.
گف��ت:.آمادگی.تولید.انبوه.آب.ش��یرین.کن.های.س��یار.
خورشیدی.در.کش��ور.وجود.دارد.که.می.تواند.در.مقوله.

پدافند.غیرعامل.نیز.بسیار.موثر.باشد.
به.گزارش.ایرنا،.پدافن��د.غیرعامل.به.معنای.کاهش.
آس��یب.پذیری.در.هن��گام.بح��ران،.بدون.اس��تفاده.از.
اقدام.ه��ای.نظامی.و.تنها.ب��ا.بهره.گیری.از.فعالیت.های.
غیرنظامی،.فنی.و.مدیریتی.اس��ت..موسی.مرآتی.زمان.
در.ادامه.افزود:.مرکز.توس��عه.فناوری.مدیریت.مصرف.
ان��رژی.و.سیس��تم.های.تولید.همزمان.ب��رق.و.حرارت.
)CHP(.ب��ا.فعالیت.در.زمینه.دان��ش.فنی.این.فناوری.
و.توس��عه.آن،.امروز.قادر.به.تولید.آب.ش��یرین.کن.های.
سیار.خورشیدی.است.که.با.ظرفیت.شیرین.سازی.500.
لیتر.آب.در.روز،.نیاز.آب.ش��رب.حداق��ل.یکصد.نفر.را.

می.تواند.تامین.کند.
وی.تصریح.کرد:.این.دستگاه.با.یک.شارژ.خورشیدی.
پنج.س��اعته.در.روز،.قادر.به.تولید.آب.ش��یرین.از.منابع.
بی.کیفیت.آب.است.و.با.توجه.به.سیار.بودن،.تولید.انبوه.
آن.می.تواند.نقش.مهمی.در.پدافند.غیرعامل.در.مناطق.

مختلف.داشته.باشد.
مرآت��ی.با.بیان.اینک��ه.امروزه.طیف.وس��یعی.از.آب.
ش��یرین.کن.ها.در.سطح.جهان.بس��ته.به.اقلیم.مناطق.
مختل��ف.بر.دو.ن��وع.کل��ی.عملکردی.خورش��یدی.و.
حرارتی.به.تولید.می.رس��ند،.گفت:.این.دس��تگاه.ها.که.
ق��ادر.به.ارتقای.کیفیت.آب.ها.هس��تند،.امروز.در.مقوله.
شیرین.سازی.آب.دریاها،.به.سمت.سیستم.های.حرارتی.

حرکت.کرده.اند.
این.مس��ئول.س��ازمان.توس��عه.منابع.انرژی.افزود:.
کش��ور.عربس��تان.روزانه.15.میلی��ون.مترمکعب.آب.
دریا.را.ش��یرین.س��ازی.کرده.و.به.استفاده.بخش.های.
مختلف.ش��رب،.صنعت.و.کشاورزی.می.رساند..پیش.تر.
یک.مقام.مس��ئول.وزارت.نیرو.گفته.بود،.سهم.ایران.از.
شیرین.س��ازی.آب.خلیج.فارس.و.دریای.عمان.فقط.دو.

درصد.اس��ت.و.تادیه.حقابه.ایران.از.این.محل.باید.هر.
چه.سریع.تر.در.دستور.کار.قرار.گیرد.

وی.که.برخی.محصول.های.ش��رکت.متبوعش.را.در.

هشتمین.نمایشگاه.بین.المللی.انرژی.های.تجدیدپذیر،.

صرفه.جوی��ی.و.بهره.وری.انرژی.عرض��ه.کرده.بود،.از.

توسعه.یک.نیروگاه.سه.مگاواتی.توسط.این.شرکت.در.

شهریار.خبر.داد.که.با.این.اقدام،.بازده.نیروگاه.از.40.به.
85.درصد.ارتقاء.یافت.

این.فعال.عرصه.انرژی.های.تجدیدپذیر.خاطرنش��ان.

ک��رد:.این.پروژه.با.س��رمایه.گذاری.100.میلیارد.ریالی.

در.م��دت.زمان.6.ماه.به.بهره.برداری.رس��ید.که.در.آن.

فقط.موتوره��ای.مربوطه.از.خارج.وارد.ش��ده.و.مابقی.
تجهیزات.بومی.بودند.

وی،.توس��عه.CHP.ه��ای.)تولید.همزم��ان.برق.و.

حرارت(.مس��کونی.را.دیگر.فعالیت.این.شرکت.عنوان.

ک��رد.و.گفت:.این.طرح.در.س��اختمان.های.مس��کونی.

تیپ.پنج.طبقه.با.متراژ.100.مترمربع.اجرایی.می.ش��ود.

که.دارای.مزایایی.همچ��ون.کاهش.20.میلیون.ریالی.

هزینه.ه��ای.آب،.ب��رق.و.گاز.کل.س��اختمان.و.حت��ی.

فروش.برق.تولیدی.به.ش��بکه.است..مرآتی.همچنین.

از.ف��روش.20.مورد.توربین.یک.کیلو.واتی.تولیدی.این.

شرکت.در.سال.جاری.به.واحدهای.نظامی.و.شهرداری.
مشهد.خبر.داد.

ش��رکت.توسعه.منابع.انرژی.توان،.با.هدف.پشتیبانی.

منس��جم.از.نیروهای.مسلح.درحوزه.انرژی.و.مشارکت.

در.طرح.ه��ای.ملی.مرتب��ط.با.انرژی.در.س��ال.1390.
تاسیس.شد..

انرژی.ه��ای. الملل��ی. بی��ن. نمایش��گاه. هش��تمین.

تجدیدپذیر،.صرفه.جویی.و.بهره.وری.انرژی،.مولدهای.

مقی��اس.کوچک.و.تجهی��زات.روس��تایی.فرصتی.بود.

ت��ا.از.نزدی��ک.با.فعالیت.های.ش��رکت.ه��ای.ایرانی.و.

خارجی.حاضر.در.این.نمایش��گاه.آش��نا.ش��ده.و.سطح.

توانمندی.ه��ای.آنها.در.زمین��ه.انرژی.های.تجدیدپذیر.

را.با.خارجی.ها.را.به.مقایس��ه.بنش��ینیم..این.نمایشگاه.

چهار.روزه.از.دهم.تا.سیزدهم.اسفندماه.در.محل.دائمی.
نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برپا.شده.بود.

 فناوری جدید انرژی خورشیدی توسط محققان داخلی
پنجره.ایرانیان:.محققان.دانش��گاه.ش��هید.چمران.اهواز.موفق.شدند.برای.نخستین.بار.
در.کش��ور.دانش.فنی.و.فناوری.طراحی.و.س��اخت.نوعی.از.سلول.های.خورشیدی.فیلم.
نازک.مبتنی.بر."سیلیکن.آمورف.هیدروژنه" را.تولید.و.نمونه.های.آزمایشگاهی.آن.را.با.

موفقیت.آزمایش.کنند.
به.گزارش.ایسنا،.این.موفقیت.در.ادامه.اجرای.یک.پروژه.تحقیقاتی.با.عنوان."طراحی.
و.ساخت.سلول.های.خورشیدی.سیلیکن.آمورف.هیدروژنه" برای.شرکت.برق.منطقه.ای.
خوزس��تان.با.مدیریت.دکتر.عبدالنبی.کوثریان.دانش��یار.گروه.برق.دانش��کده.مهندسی.
حاصل.شد.و.به.تولید.موفقیت.آمیز.سلول.های.خورشیدی.موسوم.به.فیلم.نازک.نژاد.دوم.

برای.اولین.بار.در.کشور.انجامید.

دکت��ر.عبدالنبی.کوثریان.خاطرنش��ان.کرد:.ای��ن.طرح.در.معاونت.علم��ی.و.فناوری.

ریاس��ت.جمهوری.به.ثبت.رس��یده.و.دارای.کد.شناس��ایی.اس��ت..کوثریان.اضافه.کرد:.

همچنین.این.نوع.از.س��لول.های.خورش��یدی.در.دمای.باال.عملکرد.بهتری.نس��بت.به.

س��یلیکن.های.کریستالی.از.خود.نش��ان.می.دهند.و.حتی.راندمان.آنها.در.دماهای.باالتر.

افزایش.می.یابد،.در.حالی.که.در.نوع.اول.راندمان.به.شدت.افت.می.کند..یکی.از.انگیزه.های.

تیم.برای.انتخاب.این.نوع.تکنولوژی.نیز.سازگاری.آن.با.شرایط.اقلیمی.منطقه.است.که.

بتوان.قابلیت.های.آن.را.بهبود.بخشید.و.قابل.رقابت.کرد..وی.در.پایان.با.اشاره.به.ایمن.

سازی.سامانه،.خاطرنشان.کرد:.به.دلیل.اینکه.تست.های.بسیار.متعدد.و.دقیق.الزم.بود،.
نصب.اتصاالت.و.ایمن.سازی.سامانه.ها.حداقل.سه.سال.به.طول.انجامید.
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گو
گفت

بزرگان اکستروژن آلومینیوم در ایران
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیران دو شرکت SMS و OMAV در دفتر پایا افزار فلز:

 لطف کنید درباره پیشینه و فعالیت های شرکت خود توضیح دهید.
هانسـیورگ هوپ:.گروه.SMS،.یک.هلدینگ.آلمانی.بزرگ.اس��ت.که.شرکت.های.
بسیاری.را.در.زیرمجموعه.خود.دارد..این.گروه.در.زمینه.تولید.فلزات.و.شکل.دهی.فلزات.
در.حال.فعالیت.اس��ت..در.واقع.می.توان.گفت.ریخته.گری.و.تولید.فوالد،.آهن،.فلزهای.

زنگ.نزن،.آلومینیوم،.برنج.و.مس.فعالیت.های.اصلی.این.گروه.را.تشکیل.می.دهد.
سه.دفتر.اصلی.گروه.SMS،.در.سه.شهر.دوسلدورف،.مونشن.گالدباخ.و.هیلشن.باخ.
آلمان.واقع.اس��ت..همچنین.در.چین.و.هندوستان.کارگاه.و.دپارتمان.مهندسی.و.یک.
دپارتمان.مهندس��ی.نیز.در.آمریکا.دارند..البته.در.بس��یاری.از.کش��ورهای.جهان.مانند.
.SMS.برزیل.و.امارات.متحده.عربی،.دبی،.دفاتر.ارائه.خدمات.یا.دفتر.نمایندگی.گروه
مشغول.به.کار.هستند..به.این.نکته.نیز.باید.اشاره.کنم.که.این.گروه.در.حال.حاضر.14.
هزار.کارمند.دارد.و.گردش.مالی.این.شرکت.در.سال.پیش.5.میلیارد.یورو.بوده.است.
دیوید زامپردی:.ش��رکت.OMAV.همزمان.با.شکل.گیری.صنعت.آلومینیوم.تولد.

یافته.اس��ت..می.توان.گفت،.حکایت.OMAV.داستان.زیبای.آلومینیوم.است..شرکت.

OMAV.در.س��ال.1952.در.ش��مال.ایتالیا.و.در.ش��هر.برشا.تاس��یس.شد.و.در.حال.

حاضر.س��ومین.نس��ل.از.بنیانگذار.آن.مدیریت.ش��رکت.را.برعهده.دارد..این.مجموعه.

هم.اینک.190.پرس��نل.دارد.که.در.بخش.های.مختل��ف.مجموعه.مانند.دپارتمان.های.

فروش،.تکنیکال،.برق،.نرم.افزار.و.کارگاه.های.تخصصی.جوش��کاری.و.اسمبل.کردن.

ماشین.آالت.و.میزها.و.همین.طور.دپارتمان.خدمات.پس.از.فروش.در.حال.کار.هستند..

شرکت.OMAV.به.غیر.از.ایتالیا.در.کشور.چین.نیز.کارخانه.ای.را.احداث.کرده.است.

که.تولیدات.آن.فقط.در.بازار.چین.عرضه.می.شود..همچنین.یک.دفتر.در.آمریکا.داریم.

که.در.زمینه.فروش.و.خدمات.پس.از.فروش.فعالیت.می.کند..غیر.از.این،.در.بس��یاری.
از.کشورهای.دیگر.نیز.نماینده.تجاری.داریم..

 شـرکت شـما در زمینـه صنعـت در و پنجره و نمـای آلومینیـوم دقیقا چه 
فعالیت هایی دارد؟

ره:
شـا

ا

سـفر مدیران دو شـرکت معظم تولیدکننده ماشین آالت اکستروژن آلومینیوم به ایران در سـپیده دم پسا برجام، می تواند خبر خوبی 
برای اهالی صنعت در و پنجره سـازی کشـورمان باشـد. روشـن اسـت که با برچیده شـدن تحریم ها دریچه های ترقی و پیشرفت 
یک به یک به روی تولیدکنندگان کشـورمان گشـوده می شوند. در اوائل اسفندماه 13۹4 بود که مطلع شدیم، شرکت پایا افزار فلز به 
مدیریت مهندس حمید ترابی، مدیران شرکت آلمانی SMS و شرکت ایتالیایی OMAV را به ایران دعوت کرده و شرایطی را فراهم 
آورده اسـت تا آنها از مراکز مختلف تولیدی کشـورمان دیدن کنند. بنابراین فرصت مناسـبی بود تا مصاحبه ای را ترتیب دهیم با این 
مهمانان عالی قدر، و با فعالیت این دو شرکت که از اعتباری جهانی برخوردار هستند، آشنا شویم. در گفتگوی پنجره ایرانیان با دکتر 
هانسـیورگ هوپ )Hansjorg Hoppe(، مدیر فروش شـرکت SMS و دیوید زامپـردی )David Zamperdi(، مدیر فروش 
شرکت OMAV، هر دو از توانمندی صنعت آلومینیوم کشورمان، با وجود عقب افتادگی از دانش و فناوری های روز ناشی از تحریم ها، 
ابراز شگفتی کردند و آمادگی کامل خود را برای انتقال دانش نوین و راه اندازی خطوط تولید پیشرفته در ایران اعالم داشتند. ضمن 

تشکر از مدیریت محترم پایا افزار فلز که مقدمات انجام این مصاحبه را فراهم آوردند، با هم این گفتگو را می خوانیم:
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هانسیورگ هوپ: در.زمینه.تولید.پروفیل.آلومینیوم.و.همچنین.در.و.پنجره.و.نمای.

س��اختمان.الزم.اس��ت.که.به.مواد.مرغوبی.دسترسی.داشته.باش��یم..به.همین.جهت.

گروه.SMS،.س��هام.یکی.از.ش��رکت.های.بس��یار.معتبر.در.زمینه.تولید.و.ریخته.گری.

بیلت.های.آلومینیوم.را.خریداری.کرده.اس��ت..در.نتیجه.به.واس��طه.این.شرکت،.گروه.

SMS.واحدهای.ریخته.گری..آلومینیوم.را.برای.مشتریان.راه.اندازی.می.کند.و.در.ادامه.

خطوط.اکس��تروژن.مورد.نیاز.نیز.برای.مشتریان.نصب.می.شود..این.گروه.در.55.سال.
گذشته.1800.خط.اکستروژن.آلومینیوم.راه.اندازی.کرده.است.

OMAV.COM-.این.شرکت.از.دو.مجموعه.بزرگ.به.نام.های. :دیوید زامپردی
BUSTION..و..OMAV.FOSHAN.تش��کیل.شده.اس��ت..زمینه.فعالیت.اوماو.
کومباس��تیان.عملیات.حرارتی.است؛.یعنی.س��اخت.کوره.های.بیلت،.پیش.گرم.بیلت.و.
قال��ب.و.همین.طور.کوره.های.پیرس��ختی.که.معروف.به.کوره.های.اِی.جیک.اس��ت..
OMAV.FOSHAN.نیز.تولید.سیس��تم.های.پس.از.تولی��د.پروفیل.آلومینیوم.را.بر.
عهده.دارد؛.به.این.معنا.که.وقتی.پروفیل.آلومینیوم.از.اکس��تروژن.بیرون.می.آید،.الزم.
اس��ت.توس��ط.یک.سیستم.انتقال.جهت.اس��ترچ.ش��دن.به.میز.کار.منتقل.گردد..این.
سیس��تم.ها.در.واقع.میزهایی.هس��تند.که.انتقال.پروفیل.آلومینیوم.را.بر.عهده.دارند.و.
در.واقع.هندلینگ.سیس��تم.آلومینیوم.را.تولید.می.کنند.که.شامل.یک.سری.تجهیزات.

ریزتری.هم.می.باشند.
یکی.از.امتیازات.روند.تولید.ما.این.اس��ت.که.کلیه.دس��تگاه.های.س��اخته.شده.را.در.
محل.راه.اندازی.کرده.و.تست.می.کنیم.تا.نقائص.احتمالی.آنها.را.برطرف.کنیم..بنابراین.

هیچ.محصولی.قبل.از.تست.شدن.برای.مشتریان.ارسال.نمی.شود.
 هدف شما از حضور در بازار ایران چیست؟

هانسیورگ هوپ: همانطور.که.می.دانید.میان.دو.کشور.ایران.و.آلمان.از.گذشته.های.

دور.روابط.بس��یار.خوبی.برقرار.بوده.اس��ت.و.ایرانیان.بس��یاری.نی��ز.در.آلمان.زندگی.

می.کنن��د..پیش.از.برق��راری.تحریم.های.بین.المللی.علیه.ایران،.ما.بازار.بس��یار.خوبی.

در.ایران.داش��تیم.و.چندین.خ��ط.را.راه.اندازی.کرده.بودیم..در.این.س��ال.ها.ما.منتظر.

بودیم.تحریم.ها.به.پایان.برس��ند.تا.دوباره.روابط.خ��ود.را.با.ایرانیان.برقرار.کنیم..البته.

باید.این.مطلب.را.اضافه.کنم.که.در.دوره.تحریم.ها.نیز.هیچگاه.روابط.خود.را.با.ایران.

به.طور.صددرصد.قطع.نکردیم..یعنی.با.اینکه.امکان.فروختن.ماش��ین.آالت.به.ایران.را.

نداش��تیم،.اما.خدمات.خود.را.به.دس��تگاه.هایی.که.در.ایران.مشغول.به.کار.بودند.هرگز.

قطع.نکرده.و.در.این.س��ال.ها.ارتباط.خود.را.با.این.دوس��تان.حفظ.کردیم..در.آن.دوره.

کار.برای.هر.دو.طرف.واقعا.دش��وار.بود.و.ما.بس��یار.خوشحالیم.که.ارتباطات.دو.کشور.
از.سر.گرفته.شده.است.

دیوید زامپردی:.بازار.ایران.شبیه.کودکی.است.که.نیاز.به.مراقبت.دارد..البته.وقتی.

می.گوی��م.کودک.نه.از.این.جهت.که.دانش��ی.ندارد،.بلکه.از.ای��ن.جهت.که.به.تازگی.

تحریم.ه��ا.لغو.ش��ده.اند.و.ایران.در.مس��یر.پیش��رفت.قرار.گرفته.اس��ت..آینده.صنعت.

آلومینیوم.ایران.را.بس��یار.روش��ن.می.بین��م،.چراکه.قابلیت.های.بس��یاری.را.در.بازار.و.

صنعتگ��ران.ایران.مش��اهده.کردم.و.ما.اینج��ا.آمده.ایم.تا.از.ای��ن.صنتعگران.حمایت.

کنیم..در.نظر.داش��ته.باشید.که.ارتباط.و.همکاری.ما.با.مشتریان.خود.همانند.شریکان.

تجاریمان.اس��ت..ما.با.مش��تریان.خود.ابتدا.دوس��ت.شده.و.س��پس.به.عنوان.شریک.

تجاری.آنها.را.در.نظر.می.گیریم..در.حال.حاضر.ایران.در.نقطه.شروع.خود.قرار.گرفته.
است.و.از.نظر.من.این.بهترین.زمانی.است.که.ما.به.ایران.آمده.ایم.

 با توجه به بازدیدهایی که از مراکز تولیدی کشـورمان داشته اید، وضعیت 
صنعت آلومینیوم  در ایران را چطور می بینید؟

هانسـیورگ هوپ:.حقیقتا.انتظار.نداش��تم.در.ایران.با.چنین.وضعیتی.مواجه.شوم..

زی��را.با.توجه.ب��ه.تحریم.ها.و.همچنین.تکنول��وژی.قدیمی.مراکز.تولی��دی،.تصور.بر.

ای��ن.بود.که.صنعت.آلومینیوم.در.ایران.بس��یار.رنجور.و.ناکارآمد.ش��ده.باش��د،.با.این.

حال،.مش��اهده.کردیم.که.صنعتگران.ایرانی.ب��ا.چنین.وضعیت.و.کمبودهایی،.با.تولید.

محصوالت.باکیفیت.به.خوبی.نیاز.بازار.ایران.را.تامین.می.کنند.و.این.امر.برای.ما.واقعا.

غافلگیرکننده.بود..حتی.ماش��ین.آالتی.که.پیش.از.انقالب.وارد.ایران.شده.بودند.هنوز.

در.حال.کار.هس��تند،.و.این.واقعا.عجیب.اس��ت..باید.بگویم.که.برای.من.بسیار.جالب.

و.البته.غافلگیرکننده.اس��ت.که.ش��ما.چگونه.توانسته.اید.با.این.تجیهزات.اندک.و.عدم.
برخورداری.از.دانش.و.اطالعات.الزم،.چنین.تولیداتی.داشته.باشید.

دیوید زامپردی: در.ابتدای.تاس��یس.ش��رکت.OMAV.که.به.بیش.از.60.س��ال.

پیش.بازمی.گردد،.این.شرکت.نیز.امکانات.چندانی.را.در.اختیار.نداشت،.اما.در.همه.این.

س��ال.ها.با.کوشش.و.تالش.پیش��رفت.کرد.تا.به.جایگاه.امروز.خود.رسید..به.نظر.من،.

وضعی��ت.صنع��ت.آلومینیوم.ایران.نیز.به.همین.صورت.اس��ت،.و.ما.به.کمک.یکدیگر.
می.توانیم.سطح.این.صنعت.در.ایران.را.به.سطح.اروپا.برسانیم.

 به نظر شـما آیـا تولیدکننـدگان ایرانـی می توانند با اسـتفاده از دانش و 
تکنولوژی روز دنیا، ایران را به یکی از مراکز اصلی صنعت آلومینیوم در منطقه 

تبدیل کنند؟
هانسـیورگ هوپ: صدر.در.صد..با.توجه.به.اس��تعداد.و.توانایی.هایی.که.مش��اهده.
کردم،.ایران.می.تواند.به.یکی.از.قطب.های.آلومینیوم.جهان.تبدیل.شود..زیرا.ایران.در.
این.زمینه.از.تجربه.بسیار.باالیی.برخوردار.است.و.تا.جایی.که.من.دیدم.فقط.از.فقدان.
دانش،.ماشین.آالت.و.تجهیزات.مدرن.رنج.می.برد،.که.البته.این.امر.قابل.بهبود.است..
ب��رای.نمونه،.ظاهرا.در.ایران.دانش.به.روزی.برای.س��اخت.قالب.وجود.ندارد،.در.حالی.
ک��ه.برخورداری.از.این.دانش.کیفیت.تولیدات.را.افزایش.می.دهد..به.هر.حال.مس��ائل.
موجود.در.صنعت.آلومینیوم،.همگی.مش��کالتی.از.این.دس��ت.هس��تند.که.به.نظر.من.

قابل.برطرف.شدن.می.باشند.
 آیا ممکن است شرکت شما در ایران سرمایه گذاری مستقیم کند؟

هانسـیورگ هـوپ: فع��ال.برنامه.ای.برای.ای��ن.کار.نداریم..در.ح��ال.حاضر.ما.در.

ایران.هس��تیم.تا.فضای.موجود.در.بازار.ایران.را.بس��نجیم.و.س��طح.همکاری.خود.را.

ب��ا.تولیدکنندگان.ایرانی.ارتقا.دهیم..همچنی��ن.در.زمینه.ورود.دانش.نوین.به.ایران.به.
همکاران.خود.در.این.کشور.کمک.کنیم.

با.این.حال،.ش��رکت.های.بزرگی.را.می.شناس��م.که.در.حال.رصد.بازار.ایران.بوده.و.

در.صدد.هستند.برای.احداث.مراکز.تولیدی.در.ایران.سرمایه.گذاری.کنند..در.قدم.اول.

شرکت.ما.به.دنبال.تاسیس.دفتر.در.ایران.است.و.تالش.داریم.که.سطح.همکاری.های.
خود.را.افزایش.دهیم.

دیوید زامپردی:.ما.تصمیمی.جهت.س��رمایه.گذاری.مستقیم.جهت.احداث.کارخانه.

نداریم،.زیرا.فلسفه.وجودی.شرکت.ما.فقط.تولید.تجهیزات.و.ماشین.آالت.برای.تولید.

پروفیل.آلومینیوم.اس��ت،.نه.اینکه.در.جایی.دیگر.سرمایه.گذاری.مستقیم.داشته.باشیم..

اما.در.مناطقی.که.لزوم.آن.را.احساس.کنیم.دفتری.برای.ارائه.خدمات.پس.از.فروش.

تاس��یس.می.کنیم..همانطور.که.اش��اره.کردم.ما.در.آمریکا.چنین.دفتری.دایر.کرده.ایم..

تالش.شرکت.OMAV.همواره.این.بوده.است.که.مشتریان.ما.در.تمامی.نقاط.جهان.
در.کمتر.از.24.ساعت.خدمات.مورد.نظر.خود.را.دریافت.کنند.

 در پایان اگر مطبی باقی مانده است، بفرمایید.
هانسـیورگ هوپ:.توجه.داشته.باشید.که.دو.شرکت.SMS.و.OMAV.دو.گروه.
مجزا.از.یکدیگر.نیس��تند..در.واقع.تخصص.ش��رکت.SMS.در.زمینه.تولید.پرس.های.
اکستروژن.آلومینیوم.است.و.شرکت.OMAV.نیز.متخصص.در.امر.تولید.و.نگهداری.
سیس��تم.های.انتقال.پروفیل.یا.همان.هندلینگ.سیس��تم.اس��ت..این.دو.شرکت.برای.
حض��وری.نیرومندت��ر.در.بازار.با.یکدیگر.همکاری.نزدیک.داش��ته.و.خدمات.کاملی.را.
به.مش��تریان.ارائه.می.دهند؛.به.نوعی.این.دو.ش��رکت.با.هم��کاری.یکدیگر،.در.قالب.
یک.مجموعه.یکپارچه.فعالیت.های.همدیگر.را.تکمیل.می.کنند..الزم.اس��ت.در.پایان،.
این.نکته.را.نیز.اضافه.کنم.که.ما.به.دنبال.روابط.طوالنی.با.مش��تریان.خود.هس��تیم؛.
همانطور.که.سال.هاست.برندهایی.مانند.شوکو.و.رینرز.با.تکنولوژی.ما.مشغول.به.تولید.

هستند.و.ما.نیز.در.همه.این.سال.ها.روابطی.گرم.و.صمیمی.با.آنها.داشته.ایم.
دیویـد زامپردی:.در.اینج��ا.می.خواهم.تاکید.کنم،.ما.به.ای��ران.نیامده.ایم.که.فقط.
یک.دس��تگاه.بفروش��یم،.بلکه.ما.در.اینجا.به.دنبال.ش��ریکان.و.دوس��تانی.به.صورت.
طوالنی.مدت.هس��تیم،.چرا.که.ما.می.خواهیم.در.اینجا.حضور.داشته.باشیم؛.و.در.واقع.
سرمایه.گذاری.ما.نیز.همین.خواهد.بود..سرمایه.ما،.دانش.و.تجهیزات.ما.خواهد.که.به.

کشور.شما.خواهیم.آورد؛.و.برای.انجام.این.کار.مهم.به.کمک.شما.نیاز.داریم..
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سیروس حکیمی؛ بنیانگذار آکپا و آالکس
سلسله گفتگوهای اختصاصی پنجره ایرانیان با پیشکسوتان صنعت در و پنجره:

 چطور شد وارد صنعت در و پنجره سازی شدید؟
در.حدود.سال.1347.بود.که.من.وارد.این.حرفه.شدم.و.کارگاهی.را.تاسیس.کردم.که.
در.آن.در.و.پنجره.آهنی.می.ساختیم..به.تدریج.مراحل.رشد.را.پشت.سر.گذاشتیم،.تا.جایی.
که.در.س��ال.1354.حدود.20.پرسنل.داشتیم..در.ادامه.ساخت.در.و.پنجره.آلومینیومی.را.

نیز.به.کار.خود.اضافه.کردیم..
در.دهه.70.سفری.به.خارج.از.کشور.داشتم،.و.در.این.سفر.با.تکنولوژی.جدید.از.نزدیک.
آش��نا.ش��دم.و.دریافتم.که.ما.در.این.صنعت.چقدر.از.کش��ورهای.پیشرفته.عقب..هستیم..
پنجره.س��ازی.س��نتی.که.در.آن.زمان.رواج.داشت،.ضررهای.بس��یاری.را.متوجه.اقتصاد.
مملک��ت.می.کرد..مثال.آن.زمان.در.س��اخت.پنجره.های.آلومینیومی.از.میل.گرد.اس��تفاده.
می.ش��د.و.این.یعنی.هزاران.تن.میل.گرد.در.کش��ور.به.هدر.می.رفت..در.حالی.که.امروز.به.
جای.میلگرد.از.فیکس��ر.استفاده.می.کنند.که.بسیار.بهتر.از.میل.گرد.است..همچنین.در.و.

پنجره.های.تک.جداره.آن.زمان،.باعث.اتالف.انرژی.بسیاری.می.شد..در.آن.دوره.صنعت.

س��اخت.در.و.پنجره.واقعا.نیازمند.تغییر.و.تحول.بود.و.مش��خص.بود.که.باید.کاری.کرد..

این.بود.که.چندین.نمونه.از.کش��ورهای.ایتالی��ا،.یونان.و.آلمان.وارد.ایران.کرده.و.آنها.را.
تحت.مهندسی.معکوس.قرار.دادیم..همزمان.شرکت.مارال.درب.را.نیز.تاسیس.کردم.

 از مارال درب بیشتر برایمان بگوید. دقیقا چه فعالیت هایی در این شرکت 
انجام می شد؟

مارال.درب.در.آن.زمان.یکی.از.بزرگترین.کارگاه.های.س��طح.کش��ور.به.شمار.می.آمد.

ک��ه.تحول.بزرگی.را.هم.در.این.عرصه.به.وج��ود.آورد..زمینه.کاری.اصلی.ما.نیز.در.آنجا.

پنجره.س��ازی.بود..انواع.در.و.پنجره.اعم.از.آلومینیومی.و.یو.پی.وی.س��ی.را.با.جدیدترین.

سیس��تم.ها.می.س��اختیم..اما.تقریبا.تمامی.ملزومات.پنجره.را.نی��ز.در.آنجا.خودمان.تولید.

می.کردیم.وکارگاهی.برای.تولید.شیش��ه.های.دوجداره.با.ماش��ین.آالت.مدرن.داش��تیم.و.

ره:
شـا

ا

تردیـدی وجـود ندارد که در هر حوزه ای صاحبان تجربه و پیشکسـوتان، به عنوان نقاط اتکای آن حوزه به شـمار  آمده و تجربیات ایشـان به مثابه 
سرمایه و اندوخته ای است که بهره مندی از آن مراتب رشد و اعتالی حوزه مربوطه را فراهم می آورد. بر این اساس پنجره ایرانیان بر آن شده است 
تا پیشکسـوتان صنعت در و پنجره سـازی را معرفی کرده و نقطه نظرات حاصل از تجربه های آنان را در اختیار همراهان همیشـگی خود قرار دهد. 
در نخستین بخش از سلسله گفتگوها با عزیزان پیشکسوت، به سراغ صنعتگر نامی خطه آذربایجان رفتیم. هفتمین نمایشگاه در و پنجره تهران 
فرصت مغتنمی بود تا پای صحبت های نغز و شـنیدنی سـیروس حکیمی بنشـینیم و از تجربیات نایاب ایشان بهره ببریم. مجموعه  بزرگی که این 
بزرگمرد در صنعت آلومینیوم، به مدد استعداد و همت خود آفریده، امروز تحت مدیریت فرزندان برومندش مایه افتخار و سربلندی صنعت آذربایجان 
شده است. کارخانه بزرگ تولید پروفیل آلومینیوم آکپا، کارخانه تولید یراق آالت آالکس و کارخانه آنادایز آلومینیوم که به زودی شروع به کار خواهد 
کرد، همه دسترنج سال ها تالش و سختکوشی و البته ذوق و قریحه این صنعتگر کهنسال کشورمان است. مدیریت های شایسته غالمرضا حکیمی 
در آکپا، مسـعود حکیمی در آالکس و محمود حکیمی در دفتر مرکزی و انبار بزرگ این مجموعه ها در تهران، نشـان از آن دارد که سیروس حکیمی 
نه تنها صنعتگری نمونه و موفق به شـمار می آید بلکه کارنامه بسـیار درخشانی نیز در مدیریت خانواده و خلق همبستگی خانوادگی از خود بر جای 
گذاشته است. از بنیانگذار آکپا و آالکس چگونگی تولد این مجموعه ها را جویا شدیم و از ثروت تجربه ایشان که در البه الی کالمشان جاری بود، 

بهره بردیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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حتی.بسیاری.از.یراق.آالت.را.نیز.در.همانجا.تولید.می.کردیم.
 آیا ساخت پروفیل آلومینیوم را نیز در این مقطع آغاز کردید؟

نه..در.آن.زمان.تکنولوژی.الزم.برای.س��اخت.قالب.ها.در.ایران.وجود.نداش��ت.و.اکثر.

واحدهایی.که.به.تولید.پروفیل.مشغول.بودند.از.روش.های.کامال.سنتی.بهره.می.گرفتند..

ما.در.مارال.درب.پروفیل.اختصاصی.وارد.می.کردیم..در.واقع.با.این.کار.مصرف.کنندگان.
از.تفاوت.میان.آلومینیوم.جدید.و.سنتی.آگاه.شدند.

 چگونه از مارال درب به آکپا رسیدید؟
متاسفانه.پس.از.مدتی.شرکت.مارال.درب.را،.با.اینکه.فعالیت.های.بسیار.وسیعی.داشت.
و.از.عملکرد.بس��یار.خوبی.برخوردار.بود،.به.دالیلی.واگذار.کردم..با.این.حال،.مارال.درب.
نقطه.عطفی.در.بازار.در.و.پنجره.س��ازی.محس��وب.می.ش��د.و.آغاز.تحولی.در.این.زمینه.
بود..به.عبارت.دیگر.برای.بس��یاری.روش��ن.ش��د.که.پروفیل.های.س��نتی.در.مقایسه.با.

آلومینیوم.های.نوین.و.مدرن.از.کارایی.بسیار.ضعیف.تری.برخوردارند.
پس.از.واگذاری.شرکت.مارال.درب،.به.این.فکر.افتادم.که.تولید.آلومینیوم.و.همچنین.
یراق.آالت.را.به.صورت.علمی.و.منطبق.با.فناوری.های.روز.دنیا.در.کشورمان.انجام.دهیم..
این.بود.که.در.قدم.اول.آکپا.را.تاسیس.کردیم..یکسری.ماشین.آالت.پیشرفته.وارد.کردیم.
و.کارخانه.آلومینیوم.آکپا.را.راه.انداختیم..گذش��ته.از.این.موارد،.من.همیش��ه.به.این.فکر.
بودم.که.خدمتی.برای.کش��ورم.انجام.دهم..برای.مثال.ساالنه.مقادیر.بسیاری.پروفیل.و.
یراق.آالت.وارد.ایران.می.ش��د..من.در.این.فکر.بودم.که.چگونه.می.توان.بخش��ی.از.این.
واردات.را.کاهش.داد.و.از.خروج.مقادیری.ارز.از.مملکت.جلوگیری.کرد..از.س��ویی.یکی.
از.انگیزه.های.دیگر.من.اشتغال.زایی.و.به.کار.افتادن.چرخ.تولید.در.کشورمان.بوده.است..
روش��ن.است.که.با.تولید.پروفیل.در.داخل.کش��ور،.تعداد.بسیاری.زیادی.کارگاه.به.وجود.

خواهد.آمد.و.برای.افراد.بسیاری.شغل.ایجاد.خواهد.شد.
 آکپا از چه زمانی شروع به کار کرد؟

آکپا.کار.خود.را.در.س��ال.1387.ش��روع.کرد.و.ش��کر.خدا.بس��یار.هم.موفق.بود.و.ما.

امروز.پروفیل.مورد.نظر.کارگاه.های.بس��یاری.را.در.سراس��ر.کشور.تامین.می.کنیم..نکته.

مهمی.که.در.کارخانه.آکپا.باید.بدان.اش��اره.کنم،.بحث.طراحی.قالب.های.پروفیل.است..

ش��رکت.های.دیگر.عموما.یا.تحت.لیس��انس.ش��رکتی.دیگر.فعالیت.می.کنند.یا.مجبورند.

قالب.ها.را.خریداری.کنند..اما.ما.با.توجه.به.تجربه.فراوانی.که.در.این.خصوص.داش��تیم،.

از.ابتدا.کلیه.طراحی.ها.را.خودمان.انجام.داده.ایم..به.عبارتی.گروهی.در.آکپا.به.سرپرستی.

خود.من.وظیفه.طراحی.قالب.ها.را.برعهده.دارند..این.امر.باعث.ش��ده.اس��ت.که.ما.امروز.

از.تنوع.قالبی.بس��یار.باالیی.)حدود.2000.قالب(.برخوردار.باش��یم..می.توانم.بگویم.هیچ.

مجموع��ه.ای.در.ای��ران.تنوع.آکپا.را.ن��دارد..در.حال.حاضر.نیز.آکپا.ب��ه.عنوان.برند.برتر.

کش��ور،.در.زمینی.به.وس��عت.35.هزار.مترمربع.و.سالن.هایی.مجهز.و.مدرن.با.حدود.15.

هزار.مترمربع.مس��احت،.بدون.وقفه.در.حال.کار.و.تولید.اس��ت..در.واقع.ما.در.مارال.درب.

فقط.پنجره.تولید.می.کردیم،.اما.در.مجموعه.جدید.خود.قصد.داش��تیم.با.تولید.پروفیل.و.

یراق.آالت.باکیفیت،.مواد.اولیه.کارگاه.های.سطح.کشور.را.تامین.کنیم،.و.حتی.با.آموزش.

پنجره.سازی...به.مشتریان،.تالش.کنیم.این.صنعت.را.در.کشورمان.ارتقا.دهیم..این.برنامه.
سبب.جهش.فوق.العاده.ای.در.فعالیت.های.ما.شد.

 در همین راستا بود که آالکس را تاسیس کردید؟
م��ا.در.تمام.دوره.ه��ای.فعالیت.خود،.همواره.تالش.داش��ته.ایم.که.به.روز.باش��یم.و.از.
جدیدتری��ن.فناوری.ها.بهره.ببریم..در.خصوص.یراق.آالت.نیز،.ما.در.ابتدا.حجم.وس��یعی.
از.انواع.یراق.را.از.کش��ورهای.خارجی.وارد.می.کردی��م..تصمیم.گرفتیم.یراق.آالت.مورد.
اس��تفاده.در.ساخت.پنجره.های.آلومینیومی.را.در.کش��ور.تولید.کنیم..به.همین.منظور.در.
س��ال.1388.کارخانه.آالکس.را.راه.اندازی.کردی��م..امروز.آالکس.نیز.مانند.آکپا،.البته.در.
زمینه.یراق.آالت.حرف.اول.را.در.کشور.می.زند..حتی.اخیرا.ما.پیشنهادی.از.ترکیه.داشتیم.

که.خواهان.اخذ.نمایندگی.آالکس.در.این.کشور.بودند.
 برنامه بعدی شما برای توسعه این مجموعه چیست؟

مدتی.اس��ت.که.ساخت.کارخانه.آنادایز.آلومینیوم.را.در.کنار.آکپا.آغاز.کرده.ایم..در.حال.

حاضر.س��الن.های.مربوطه.تکمیل.شده..و.ماش��ین.آالت.بسیار.پیشرفته.و.تمام.اتوماتیکی.

نیز.خریداری.شده.اند.و.در.حال.نصب.می.باشند..امیدوارم.تا.اوائل.سال.1395.واحد.آنادایز.

ما.هم.افتتاح.شود..
همانطور.که.اشاره.کردم،.ما.همواره.سعی.کرده.ایم.که.از.از.نظر.کیفیت،.تنوع.و.خدمات.
و.آموزش.و.ماشین.آالت.در.سطح.بسیار.باالیی.قرار.داشته.باشیم.و.تا.حد.امکان.تجربیات.
و.دانش.خود.را.در.قالب.آموزش.های.مختلف.در.اختیار.سایر.همکاران.خود.قرار.می.دهیم..

 صنعت آلومینیوم کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
اکثر.صنعتگران.آلومینیوم.کش��ورمان.با.وجود.س��وابق.طوالنی.در.این.زمینه،.متاسفانه.
نتوانس��تند.مجموعه.های.خود.را.همگام.با.پیشرفت..تکنولوژی.در.دنیا.به.پیش.ببرند.و.به.

سیستم.های.مدرن.مجهز.شوند.و.این.به.نوبه.خود.یک.نقص.به.حساب.می.آید.

 تردیدی نیسـت که همبسـتگی خانوادگی یکی از عوامل موفقیت مجموعه 
شماسـت. عاملی که در کشـورمان به ندرت به چشـم می خـورد. واقعا چگونه 

توانستید این همبستگی را میان افراد خانواده خود برقرار کنید؟
از.همان.ابتدا.که.ما.کارگاه.کوچکی.داشتیم،.پسرانم.به.همراه.من.به.کارگاه.می.آمدند،.
به.صورتی.که.در.نوجوانی.هر.سه.نفر.آنها.کامال.فنی.شده.بودند..خب،.معلوم.است.که.پدر.
همیش��ه.به.فکر.آینده.فرزندان.خود.است،.اما.من.وقتی.تالش.و.پشتکار.آنها.را.می.دیدم.
انگیزه.بس��یار.بیشتری.برای.رشد.و.توسعه.کار.پیدا.می.کردم..و.خدا.را.شکر.که.همه.آنها.
نیز.موفق.ش��دند..البته.از.ابتدا.کوشیده.ام.که.تقسیم.کاری.منظمی.میان.آنها.برقرار.شود..
اکنون.پسر.بزرگم.مدیریت.آکپا.را.برعهده.دارد.که.به.عنوان.برند.برتر.کشور.انتخاب.شد..
پس��ر.کوچکم.مدیریت.آالکس.را.در.دست.دارد.که.چند.سال.پیش.به.عنوان.جوان.ترین.
مدیر.استان.آذربایجان.شرقی.مورد.تقدیر.قرار.گرفت..و.پسر.دومم،.مدیریت.دفتر.مرکزی.
و.انبار.ما.در.تهران.را.در.اختیار.دارد..به.هرحال.پسران.من.مزد.زحمات.خود.را.گرفته.اند،.
درست.است.که.من.نیز.هر.چه.از.دستم.برآمده.برایشان.انجام.داده.ام،.ولی.آنها.شایستگی.

رشد.و.پیشرفت.را.داشته.اند.و.من.از.هر.سه.آنها.راضی.هستم.
 با توجه به اینکه خود شما از سطوح پایین شروع به کار کردید و با تالش 
و سختکوشـی خـود به جایگاه امروزین خود رسـیده اید، آیا فکـر می کنید که 
جوان های امروز نیز می توانند از نقطه صفر شروع کنند و به چنین موفقیت های 

چشمگیری برسند؟
بل��ه.می.توانند..اما.بای��د.بدانند.که.برای.موفقیت.در.هرکاری.باید.عالقه.و.پش��ت.کار.
داشته.باشند؛.و.پس.از.آن.اهل.خطر.کردن.باشند..در.این.میان،.انگیزه.نقش.بسیار.مهمی.
ایفا.می.کند..خود.من.از.صفر.ولی.با.توکل.به.خداوند.ش��روع.کردم.و.چیزی.که.بیش��تر.از.
همه.به.من.انگیزه.می.داد.خانواده.ام.بود؛.و.دوم.اینکه.مش��تاق.بودم.برای.کش��ورم.مفید.
واقع.ش��وم..تا.جایی.که.من.هرگز.سایر.تولید.کنندگان.داخلی.را.رقبای.خودم.نمی.دانم.و.
همیش��ه.به.چش��م.یک.همکار.به.آنها.نگریسته.ام..رقیبان.من.شرکت.های.ترک.و.چینی.
هستند..به.نظر.من.اگر.جوانان.ما.هم.این.گونه.فکر.کنند.حتما.می.توانند.موفق.شوند.
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 درباره پیشـینه گروه صنعتی پروفاین توضیح دهید. این گروه برای رسـیدن به 
جایگاه امروزی خود چه روندی را طی کرده است؟

همانطور.که.می.دانید.پروفاین.بزرگترین.و.قدیمی.ترین.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.

جهان.اس��ت..پروفاین.مجموعه.ای.اس��ت.که.از.به.هم.پیوستن.سه.ش��رکت.در.سال.2000.

تاسیس.شده.است..این.گروه.در.واحدهای.تولیدی.خود.پروفیل.هایی.با.سه.برند.جداگانه.تولید.

می.کند.که.ش��امل.کامرلینگ.)KÖMMERLING(،.تروکال.)TROCAl(.و.کی.بی..ایی.

)KBE(.هس��تند..ش��رکت.کامرلینگ.قدیمی.ترین.عضو.گروه.پروفاین.است.که.بیش.از.صد.

سال.سابقه.فعالیت.تولیدی.دارد..تروکال.شرکتی.پیشگام.در.تولید.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.

در.جهان.بوده.اس��ت.که.در.س��ال.1952.فعالیت.های.تولیدی.خود.را.در.این.بخش.آغاز.کرده.
است.

گ��روه.پروفاین.تحت.مدیریت.بخش.خصوصی.ق��رار.دارد.و.که.محصوالت.تولیدی.آن.در.

بیش.از.65.کش��ور.دنیا.به.فروش.می.رسد..تولیدات.پروفاین.در.سال.گذشته.حدود.500.هزار.

ت��ن.بود..همچنین.گردش.مالی.آن.در.همین.س��ال.چیزی.در.حدود.ی��ک.میلیارد.دالر.بوده.

است..در.حال.حاضر.گروه.پروفاین.در.14.کشور.جهان.از.جمله،.روسیه،.چین،.اسپانیا،.ایتالیا،.

فرانس��ه،.آلمان،.هند،.آمریکا.و.غیره.دارای.کارخانه.هایی.است.که.مشغول.به.تولید.پروفیل.با.
سه.برند.مذکور.هستند.

 به چه دلیل پروفیل های تولیدی پروفاین در سه برند مختلف تولید می شوند؟
تولید.پروفیل.با.سه.برند.یادشده.این.امکان.را.در.اختیار.پروفاین.قرار.می.دهد.که.با.استفاده.
از.تجربیات.و.مهارت.های.مختلف.همچنان.پیش��تاز.صنعت.پروفیل.یوپی.وی.سی.در.و.پنجره.
جه��ان.باقی.بماند..پروفاین.به.لح��اظ.نوآوری.نیز.همواره.یکی.از.پیش��گامان.صنعت.یو.پی.
وی.س��ی.جهان.بوده.است..تمام.مشتریان.ما.به.نوعی.با.این.شرکت.زندگی.می.کنند..ابتکار.و.
نوآوری.همواره.در.س��رلوحه.برنامه.های.ما.قرار.داش��ته.است،.چراکه.مشتریان.ما.انتظار.دارند.

که.با.برندهای.ما.به.موفقیت.دست.پیدا.کنند.

 در مورد هر یک از سه برند پروفاین بیشتر توضیح دهید.
این.س��ه.برند.هر.کدام.ش��رکت.های.جدایی.بودند.که.در.سال.2000.در.کنار.یکدیگر.قرار.
گرفته.و.مجموعه.پروفاین.را.پدید.آورده.اند..قدیمی.ترین.آنها.کامرلینگ.اس��ت.و.همانطور.که.
اشاره.کردم.بیش.از.صد.سال.قدمت.دارد.و.محصوالت.آن.بر.اساس.نیاز.های.مشتری.تطابق.
پیدا.کرده.اس��ت..این.ش��رکت.پیش.از.تولید.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی.در.تولید.ملزومات.

صنعت.برق.و.داکت.های.مربوطه.فعالیت.داشت.
شرکت.تروکال.نیز.در.در.سال.1952.راه.اندازی.شد.و.به.عنوان.پیشگام.تولید.پروفیل.یو.پی.
وی.سی.در.جهان.فعالیت.های.خود.را.آغاز.کرد..این.برند.جهت.نیازهای.خاص.آرشیتکت.ها.و.
معماران.طراحی.و.تولید.می.شود..در.واقع.هدف.اصلی.تروکال.برآورده.کردن.نیاز.های.نو.است.
پروفیل.کی.بی.ایی.برند.دیگر.پروفاین.اس��ت.که.برای.رفع.نیازهای.کشورهای.شرق.اروپا.
تاس��یس.شد.و.هم.اکنون.نیز.در.این.منطقه.به.عنوان.بهترین.برند.شناخته.می.شود..استقبال.از.
پروفیل.کی.بی.ایی.در.اروپای.شرق.به.میزانی.بود.که.ما.کارخانه.هایی.را.در.روسیه.و.اکراین.

احداث.کردیم.
 در چنـد سـال گذشـته بـازار و به طـور کلی حـوزه اقتصـادی ایران به واسـطه 
تحریم های گسترده بین المللی با مشکالت فراوانی روبه رو بود. در این دوره بسیاری 
از شرکت های خارجی ارتباط خود را با مشتریانشان در ایران قطع کردند. چه عاملی 
سـبب شـد که پروفاین بر خالف رقبای خود، در این دوره ارتباط خود را بازار ایران 

حفظ کند؟
ما.هرگز.مش��تریان.قدیمی.خود.را.در.روزهای.س��خت.تنها.نمی.گذاریم..درست.است.که.در.
آن.دوره.کار.کردن.با.ایران.دش��واری.های.بس��یاری.داش��ت،.اما.ما.با.توجه.به.ش��ناخت.کامل.
خود.از.بازار.ایران،.اعتماد.کاملی.به.قابلیت.های.فوق.العاده.این.بازار.داش��تیم..می.دانس��تیم.که.
یک.ش��رایط.فوق.العاده.و.البته.مقطعی.بر.اقتصاد.این.کشور.حاکم.شده.است،.اما.در.عین.حال.
مطمئن.بودیم.که.این.وضعیت.گذرا.خواهد.بود..از.این.رو،.آن.دوره.را.با.برنامه.ریزی.هایی.دقیق.

ره:
شـا

ا

در اتفاقی کم نظیر، مالک نخستین تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی جهان شخصا به ایران سفر کرد. گروه صنعتی پروفاین، که عنوان بزرگترین 
تولیدکننده این محصول در سراسـر دنیا را نیز یدک می کشـد، در 14 کشـور جهان به تولید مشغول اسـت و مصرف کنندگان بیش از 6۵ کشور از 
محصوالت آن در سـاختمان های خود اسـتفاده می کنند. این شـرکت آلمانی چندین سال اسـت که در ایران نیز حضور دارد و بیشتر اهالی صنعت 
پنجـره با این شـرکت و پروفیل های تولیدی آن در سـه برند کامرلینـگ )KÖMMERLING(، تروکال )TROCAl( و کی.بی.ایی )KBE(، آشـنایی 
کامل دارند. نکته حائز اهمیت اینکه پروفاین در شـرایط سـخت تحریم که ارتباط ایران با کشـورهای اروپایی با دشواری های فراوانی روبه رو بود 
نیز همکاری نزدیک خود را با ایرانیان هرگز قطع نکرد. فرصت مغتنمی بود که به سـراغ مالک این غول پروفیل سـازی جهان، دکتر پیتر مروزیک 
)Peter Mrosik(، برویم و از چند و چون فعالیت های گسترده و بین المللی پروفاین بپرسیم و ارزیابی ایشان را از بازار ایران جویا شویم. قبل از 
هر چیز جا دارد از مهندس حامد شیبانی، مدیریت پروفاین در ایران، که با زحمات خود امکان انجام این گفتگو را فراهم آوردند، تشکر کنیم. با هم 

این گفتگو را می خوانیم:

مالک بزرگترین پروفیل ساز 
جهان در ایران

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با 
دکتر پیتر مروزیک:
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به.خوبی.پشت.سر.گذاشته.و.ارتباط.خود.را.با.طرف.ایرانی.خود.همانند.گذشته.حفظ.کردیم.
من.به.عنوان.مالک.پروفاین،.اعتقاد.دارم.حضور.ما.در.بازار.ایران.باید.دائمی.باشد.نه.مقطعی؛.
و.برای.تحقق.این.هدف.نیز.سیاس��ت.گذاری.های.الزم.انجام.ش��ده.است..مطمئن.باشید.که.

پروفاین.در.بدترین.و.سخت.ترین.شرایط.در.کنار.ایرانیان.خواهد.بود.
 شما به عنوان مالک بزرگترین مجموعه تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی جهان 
به ایران آمده اید. اما می توانسـتید مانند شـرکت های خارجی یکی از مدیران خود را 

برای ارزیابی شرایط بازار ایران بفرستید. چرا شخصا به این سفر آمده اید؟
ویژگی..شخصیتی.من.این.گونه.است.که.عالقه.دارم.به.عنوان.مالک.شرکت،.بازاری.را.که.
در.آن.س��رمایه.گذاری.کرده.ام،.از.نزدیک.ببینم.و.فعالیت.مشتریان.خود.را.رصد.کنم..تا.بتوانم.
سیاست.های.مناسبی.را.برای.آن.بازار.اتخاذ.کنم..در.واقع.من.شخصا.به.ایران.آمده.ام.تا.برای.

سرمایه.گذاری.در.ایران.متمرکز.شوم.و.هدفگذاری.های.الزم.را.انجام.دهم.
 ارزیابی شما از بازار ایران تا کنون چگونه بوده است؟

کامال.روش��ن.اس��ت.که.بازار.ایران.در.حال.خروج.از.رکود.است..اما.برای.رسیدن.به.رونق.

کام��ل.به.چند.ماه.زمان.نیاز.اس��ت..در.این.مقطع.ما.بای��د.خودمان.را.آماده.کنیم.تا.زمانی.که.

بازار.راه.افتاد.بتوانیم.جهت.پاسخ.به.تقاضاهای.موجود.حرکت.کنیم..اما.نکته.ای.که.برای.من.

بسیار.تاثیرگذار.بود،.ادب.و.احترامی.است.که.ایرانیان.برای.مسافران.خارجی.قائل.هستند..به.
نظر.من.این.امر.قابل.ستایش.است.

 به هرحال گشـایش فضای جدید اقتصادی، امکان حضور بسیاری از شرکت های 
معظـم جهانی را در بازار ایران فراهم کرده اسـت. به عبـارت دیگر، رفته رفته دایره 
رقابت تنگ تر خواهد شد. به نظر شما در چنین شرایطی کار برای پروفاین دشوارتر 

نخواهد شد؟
من.بر.اس��اس.تجربیاتی.که.در.تمامی.مدت.فعالیت.خود.به.دس��ت.آورده.ام،.عقیده.دارم.که.
مشتریان.هیچگاه.شما.را.فراموش.نمی.کنند..برای.مثال.در.اسپانیا.نیز.شرایطی.مشابه.به.وجود.
آمده.بود،.اما.پروفاین.با.وجود.رقبای.قدری.که.داش��ت.توانس��ت.40.درصد.بازار.این.کشور.را.
در.اختیار.بگیرد؛.به.گونه.ای.که.نزدیک.ترین.رقیب.ما.فاصله..بسیار.زیادی.از.ما.داشت..به.نظر.
من.ایران.نیز.به.همین.ترتیب.اس��ت،.مشتریان.ایرانی.هرگز.ما.را.از.یاد.نخواهند.برد،.چرا.که.

مشاهده.کرده.اند.که.در.سخت.ترین.شرایط،.پروفاین.در.کنار.آنها.بوده.است.
نکت��ه.دیگر.این.که.پروفاین.از.س��ه.برن��د.متمایز.بهره.می.برد.که.نیازه��ای.متنوع.بازار.را.
تامی��ن.می.کنند؛.ضمن.اینکه.پروفای��ن.همواره.محصوالتی.جدید.به.بازار.عرضه.می.کند..این.
عوامل.همه.س��بب.خواهند.ش��د.که.ما.دس��ت.باال.را.در.بازارها.رقابتی.داشته.باشیم..از.سوی.
دیگر.ما.جهت.خدمات.رس��انی.بهتر.به.ایرانیان.برنامه.های.خاص.و.گسترده.ای.در.نظر.داریم..
از.جمله.این.برنامه.ها،.انبار.محصوالت.پروفاین.است.که.در.آینده.ای.نزدیک.در.ایران.احداث.

خواهیم.کرد.
 آیا جهت سرمایه گذاری مستقیم جهت تولید پروفیل در ایران برنامه ای ندارید؟
پروفای��ن.در.بازارهایی.که.حض��ور.می.یابد.و.بر.آنها.متمرکز.می.ش��ود،.همواره.برنامه.های.
مختلفی.را.به.اقتضای.ش��رایط.موجود.پیاده.می.کند..برای.نمونه.ما.10.سال.پیش.وارد.کشور.
هندوس��تان.ش��دیم..در.ابتدا.دفتری.در.آنجا.دایر.کردیم.و.در.ادام��ه.انبار.محصوالت.خود.را.
راه.اندازی.کردیم،.و.3.س��ال.پیش.در.این.کش��ور.کارخانه.ای.اح��داث.کردیم.و.اکنون.نیز.به.
دلیل.استقبال.بسیار.خوب.از.محصوالتمان،.قصد.داریم.کارخانه.دوم.را.نیز.در.آنجا.راه.اندازی.
کنیم..شرایط.ایران.هم.دقیقا.همین.گونه.است..ما.فعال.در.حال.پایش.بازار.ایران.هستیم.و.با.
گذشت.زمان.قطعا.فعالیت.های.خود.را.گسترش.خواهیم.داد.و.ممکن.است.روزی.کارخانه.ای.

نیز.در.ایران.احداث.کنیم.
 همانطـور کـه احتمـاال می دانیـد صنعـت تولید پروفیـل یو.پی.وی.سـی در 
سـال های گذشته در ایران توسعه چشمگیری داشته است. برخی بر این باورند 
کـه ورود پروفیل هـای خارجی به این صنعت در داخل کشـور ضربه می زند، نظر 

شما در این باره چیست؟
بله.می.دانم.که.س��طح.تولیدات.ایران.در.زمینه.پروفیل.افزایش.داشته،.اما.واقعیت.آن.است.
که.بازار.ایران.آنقدر.پهناور.اس��ت.که.جا.برای.همه.هست..به.خصوص.توجه.داشته.باشید.که.
پروفیلی.مانند.محصوالت.پروفاین.مشتری.خاص.خود.را.دارد.و.هرگز.بازار.تولیدات.داخلی.را.
تهدید.نمی.کند..بازار.هدف.ما.با.بازار.هدف.تولید.کننده.ایرانی.متفاوت.است.و.هدف.مشترکی.

با.یکدیگر.نداریم.که.بخواهد.تداخلی.ایجاد.کند.
البته.این.مس��ئله.چیز.تازه.ای.نیس��ت.و.ما.در.کشورهای.دیگر.هم.شاهد.آن.بوده.ایم..توجه.
داش��ته.باش��ید.که.ش��عار.ما.این.اس��ت:."جهانی.فکر.بکنیم.و.منطقه.ای.عمل.بکنیم"..رمز.
ماندگاری.ما.در.صنعت.این.اس��ت.که.ما.خودمان.را.هیچوقت.درگیر.چنین.مسائلی.نمی.کنیم.
و.هر.زمان.که.با.مش��کلی.روبه.رو.ش��ویم،.بر.اس��اس.آن.ش��رایط.تصمیم.می.گیریم..ما.نوع.
فعالیت.های.خود.را.در.کش��ور.ش��ما.با.توجه.به.نوس��انات.بازار.آن.تنظیم.می.کنیم.و.خود.را.با.
آن.وفق.می.دهیم..به.عنوان.مثال.اگر.ش��رایط.سخت.شود.به.تولید.در.ایران.رو.می.آوریم.تا.ما.
هم.در.ایران.تولیدکننده.محسوب.شویم..باید.توجه.داشته.باشید.که.ما.از.آمادگی.کامل.برای.
سرمایه.گذاری.مستقیم.در.ایران.برخوردار.هستیم.و.قطعا.در.شرایط.مقتضی.اقدامات.الزم.در.

این.زمینه.را.به.عمل.خواهیم.آورد.
 موضوع دیگری که در چند سـال گذشـته در بازار در و پنجـره ایران نمود یافته 
اسـت، رقابت سـنگین آلومینیوم و یو.پی.وی.سـی است. آیا در سـایر نقاط جهان، 

به ویژه در آلمان نیز چنین رقابتی وجود دارد؟
م��ن.در.هیچ.جای.دنی��ا.چنین.چیزی.ندیده.ام.که.میان.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.س��ی.رقابت.
باش��د..به.هر.حال.هر.کدام.از.این.دو،.بازار.خاص.خود.را.دارند..اما.به.نظر.من.در.این.س��ال.ها.
به.دلیل.تحریم.ها.و.رکود.حاصل.از.آن.پروفیل.های.باکیفیت.و.مرغوبی.به.ایران.وارد.نش��ده.
اس��ت،.و.دلیل.اصلی.چنین.مس��ائلی.نیز.همین.است..با.این.حال.به.طور.کلی.من.آینده.بسیار.

روشنی.را.برای.یو.پی.وی.سی.متصور.هستم.

 در تکمیـل حـرف جنابعالی باید بگویم کـه در کنار وجـود پروفیل های نامرغوب 
خارجـی در ایران، پایین بودن سـطح دانش فنی، دلیل دیگـری افت صنعت یو.پی.
وی.سـی در این سال ها بوده اسـت. آیا پروفاین، جهت مقابله با این مشکل، برنامه 

آموزشی خاصی در ایران خواهد داشت؟ 
اجازه.دهید.دوباره.به.فعالیت.های.پروفاین.در.هندوس��تان.اشاره.کنم..پروفاین.در.آنجا.یک.
مرکز.آموزش��ی.دایر.کرده.اس��ت.که.مش��غول.به.ارائه.مباحث.آموزشی.در.زمینه.پنجره.سازی.
است..در.این.مرکز.سیستم.آلمانی.مونتاژ.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.به.صورت.رایگان.تدریس.
می.ش��ود.که.شاهد.استقبال.بس��یار.خوبی.هم.بوده.اس��ت..ما.چنین.برنامه.ای.را.در.ایران.نیز.

اجرا.خواهیم.کرد.
البته.در.حال.حاضر.نیز.کارشناس��ان.پروفاین.از.مشتریان.ایرانی.خود.پشتیبانی.فنی.کاملی.
به.عمل.می.آورند..یعنی.تکنسین.های.پروفاین.در.تمام.سال.های.حضور.ما.در.ایران.مرتب.به.
این.کشور.آمده.و.فناوری.های.روز.و.استانداردها.را.به.همکاران.ایرانی.خود.آموزش.داده.اند.

 در پایان اگر مطلبی باقی مانده است، بفرمایید.
افتخار.بزرگی.برایم.بود.که.به.ایران.آمدم،.بازار.ایران.را.دیدم.و.با.مشتری.ها.از.نزدیک.آشنا.
ش��دم.و.صحبت.کردم..امیدوارم.بازار.خوبی.را.در.کشور.شما.داشته.باشیم.و.آینده.امیدبخشی.

را.با.همکاران.ایرانی.خود.ترسیم.کنیم..





























































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

نخس��تین گردهمایی شرکت های معتبر در، پنجره، نما و 
120 ............ صنایع وابسته آلومینیوم برگزار شد 
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پنجره.ایرانیان:.ش��امگاه.دوم.اس��فند.1394،.هتل.اوین.تهران.میزبان.نخس��تین.

گردهمایی.ش��رکت.های.معتبری.بود.که.در.سراس��ر.ایران.در.زمینه.در،.پنجره،.نما.

و.صنایع.وابس��ته.آلومینیوم.در.حال.فعالیت.هستند..هدف.از.برپایی.این.گردهمایی.

عالوه.بر.ایجاد.وحدت.و.تحکیم.همکاری.های.موجود،.انتخاب.نمایندگان.شرکت.ها.

در.کانون.تخصصی.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.وابس��ته.بود..این.کانون.که.با.حمایت.

س��ندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.تش��کیل.شده.اس��ت،.وظیفه.شناسایی.و.بررسی.

مشکالت.این.صنعت.و.پیگیری.جهت.رفع.این.مشکالت.را.برعهده.خواهد.داشت.
در.این.نشست،.تعدادی.از.فعاالن.صنعت.آلومینیوم.به.سخنرانی.پرداختند.و.آقای.
رضایی،.دبیر.اجرایی.س��ندیکای.آلومینیوم،.که.خود.نخستین.سخنران.این.همایش.
بود،.وظیفه.مدیریت.جلس��ه.و.معرفی.دیگر.س��خنرانان.را.نیز.بر.عهده.داش��ت..در.
ادام��ه.نماین��دگان.کانون.تخصصی.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.وابس��ته.با.رای.مخفی.

حضار..این.جلس��ه،.انتخاب.ش��دند..

نخستین گردهمایی شرکت های معتبر در، پنجره، نما 
و صنایع وابسته آلومینیوم برگزار شد
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در.ابتدای.این.مراس��م.آقای.رضای��ی،.دبیر.اجرایی.س��ندیکای.آلومینیوم،.ضمن.

خوش��امدگویی.به.ش��رکت.کنندگان،.اظهار.داش��ت:.»رصد.مباح��ث.مفصلی.که.در.

کارگروه.های.تخصصی.سندیکای.آلومینیوم..به.منظور.تدوین.شاخصه.های.ارزیابی.

و.انتخاب.برند.برتر.و.همچنین.مباحثی.که.در.گروه.های.فضای.مجازی.مطرح.بوده.

است،.نش��اندهنده.لزوم.ایجاد.پایگاه.و.کانونی.بود.که.بتواند.بسیاری.از.این.مسائل.

و.مش��کالت.را.شناسایی.و.دسته.بندی.کرده.و.برای.برطرف.کردن.آنها.تالش.های.
الزم...را..ب��ه.خ��رج..ده��د.«

وی.در.ادامه،.هدف.از.تشکیل.این.گردهمایی.را.اتحاد.و.همگرایی.و.با.چشم.انداز.

ارتقاء.و.تعالی.جایگاه.صنعت.در،.پنجره،.نما.و.صنایع.مرتبط.و.به.عنوان.پیش.زمینه.ای.

برای.ایجاد.یک.کانون.تخصصی.جهت.صیانت.از.منافع.شرکت.ها.برشمرده.و.تاکید.

کرد:.»این.کانون.تالش.خواهد.داش��ت.تا.ب��ا.بهره.گیری.از.قابلیت.های.این.صنعت.

و.هدایت.جریان.های.تصمیم.س��از،.توانمندی.های.موجود.را.در.قالب.خرد.جمعی.به.

واقعیت.های.ملموس.و.عینی.مبدل.س��اخته.و.آنها.را.در.جهت.رش��د.و.تعالی.جایگاه.
این.صنعت.که.به.راس��تی.شایس��ته.آن.اس��ت،.به.کار.بندد.«

دبیر.اجرایی.س��ندیکای.آلومینیوم.خاطر.نشان.ساخت:.»دانش.و.تجربه.تک.تک.

افراد.حاضر.در.اینجا.بر.کس��ی.پوشیده.نیس��ت،.اما.تمرکز.بر.همه.این.توانمندی.ها.

و.قابلیت.ها.در.قالب.یک.کانون،.می.تواند.بسترس��از.هدایت.جریان.هایی.باش��د.که.

تحق��ق.آنها.باعث.ارتقا.جایگاه.صنعت.در.و.پنجره.و.نما.خواهد.ش��د..و.یقینا.با.هم.

بودن.به.بهبود.اوضاع.و.دس��ت.یافتن.به.اهدافی.واالتر.کمک.قابل.توجهی.خواهد.

ک��رد..ای��ن.گردهمایی.با.رویکرد.همگرایی.و.ارتقا.جایگاه.صنفی.تش��کیل.ش��ده.و.

مهمتری��ن.اه��داف.آن.عبارتند.از:.ایج��اد.کانون.در.و.پنجره.نما.و.صنایع.وابس��ته؛.

احق��اق.حقوق.اعضای.انجمن.در.نهادها.و.ارگان.های.دولتی.با.حمایت.س��ندیکای.

آلومینیوم.ایران؛.ترویج.و.به.کارگیری.اس��تفاده.از.مصالح.نوین.در.صنعت.ساختمان.

و.رف��ع.چالش.ه��ای.پیش.رو؛.تالش.در.جه��ت.حفظ.جایگاه.ش��رکت.های.توانمند.

کوچک.و.بزرگ.داخلی.با.ارتقا.سطح.دانش.فنی.و.تکنولوژی؛.حمایت.از.نمایندگان.

انحص��اری.و.جلوگی��ری.از.ورود.و.ف��روش.کاالهای.تقلب��ی؛.دریافت.حمایت.های.

دولتی.برای.صادرات.و.ش��رکت.در.نمایش��گاه.های.خارجی.و.شناس��ایی.و.توس��عه.

بازاره��ای.ه��دف.صادراتی.با.اتکا.به.ت��وان.داخلی؛.ایجاد.کانون.مش��اوره.حقوقی؛.

تبلیغات.و.گس��ترش.س��طح.دانش.عمومی.و.فنی.و.شناساندن.مزیت.های.و.جایگاه.
محص��والت...آلومینیوم��ی..

در.ادام��ه.آقای.حقیقی.پش��ت.تریب��ون.قرار.گرفت.و.ضمن.اظهار.خوش��حالی.از.

حض��ور.در.می��ان.جمع.حاضر،.به.اهمیت.و.مزایای.کار.گروهی.اش��اره.کرد.و.تاکید.

داشت.که.باالترین.منفعت.شخصی.همه.فعاالن.این.صنعت.گام.برداشتن.در.مسیر.

مناف��ع.گروهی.صنایع.آلومینیوم.اس��ت..وی.در.بخش.دیگری.از.س��خنان.خود.به.

آمادگ��ی.دول��ت.تدبیر.و.امید.برای.واگذاری.امور.به.بخش.خصوصی.اش��اره.کرد.و.

گف��ت.»اگر.بتوانی��م.چنین.ظرفیتی.را.در.قالب.کانون.و.س��ندیکا.ایجاد.کنیم،.قطعا.
می.توانیم.وظایف.مربوط.به.صنفمان.را.خود.برعهده.بگیریم.«.
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س��خنران.بعدی.گردهمایی.جن��اب.آقای.هبت.اهلل.فاضلی.بود..وی.با.اش��اره.به.

س��ابقه.48.س��اله.خود.در.این.صنعت.و.برش��مردن.موفقیت.ه��ای.اتحادیه.صنایع.

آلومینیومی.در.دهه.1360،.از.مش��اهده.چنین.جمعی.با.نیروهای.جوان.و.ش��اداب،.

اب��راز.امیدواری.کرد.که.در.آینده.ای.نزدیک.همگان.ثمرات.چنین.کارهای.گروهی.

و.جمعی.را.ببینند..وی.در.پایان.س��خنان.خود.به.مش��کالت.مالی.چنین.تشکالتی.

اش��اره.کرد.و.از.همه.خواس��ت.که.به.عنوان.حامیان.س��ندیکا.و.کانون.اجازه.ندهند.
تنگناهای.مالی.حرکت.گروهی.به.س��مت.اهداف.متعالی.را.کند.س��ازد.

جناب.آقای.گودرزی.ریاس��ت.هیئت.مدیره.س��ندیکای.آلومینیوم.ایران،.به.عنوان.

س��خنران.بعدی.نیز.طی.س��خنانی.به.قدمت.طوالنی.صنعت.آلومینیوم.اشاره.کرد.

و.وضعیت.موجود.این.صنعت.را.با.توجه.به.این.س��ابقه.طوالنی.بس��یار.نامناس��ب.

دانس��ت.و.با.توج��ه.به.آغاز.دوره.پس��ابرجام.تاکید.کرد:.»باید.هم��ه.ما.با.اتحاد.و.

هم��کاری.با.یکدیگر.تهدیده��ای.این.دوره.را.به.فرصت.های��ی.برای.صنعت.خود.
تبدیل.س��ازیم.«.

جناب.آقای.ش��ریفی.به.عنوان.س��خنران.بعدی.به.نقایص.قانونی.برای.اس��تفاده.

موثر.از.قابلیت.های.آلومینیوم.در.صنعت.ساختمان.اشاره.کرده.و.تاکید.کرد.که.باید.

برای.اطالع.رس��انی.درباره.مزایای.استفاده.از.آلومینیوم.و.نیز.نماهای.شیشه.ای.در.
معماری.ش��هری.تالش.های.الزم.صورت.گیرد.

جن��اب.آقای.فداکار.س��خنران.بعدی.جلس��ه.بود.که.با.اش��اره.ب��ه.احتمال.ورود.

شرکت.های.خارجی.در.دوره.پسابرجام.خاطر.نشان.ساخت:.»باید.برنامه.ریزی.های.

الزم.صورت.گیرد.تا.مانع.از.ورود.اقالم.بی.کیفیت.به.داخل.کشور.شده.و.در.عوض.

با.انتقال.و.ارتقاء.سطح.دانش.فنی.و.تکنولوژی.های.مدرن.بتوانیم.به.رفع.نقاط.کور.
صنعت.آلومینیوم.بپردازیم.و.س��طح.تولیدات.داخلی.را.ارتقا.ببخش��یم.«

در.ادام��ه.جن��اب.آقای.تندرس��ت،.طی.س��خنانی،.اظهار.داش��ت:.»ب��ا.توجه.به.

مش��اهدات.خود.در.بس��یاری.از.کش��ورهای.جهان،.به.طور.قطع.می.توانم.بگویم.که.

بخش��ی.از.تولیدات.داخلی.از.نظر.تنوع.و.کیفیت.از.محصوالت.تولیدی.در.بس��یاری.

از.کش��ورهای.جهان.مرغوب.تر.بوده.و.حتی.در.برخی.موارد.از.تولیدات.کشور.آلمان.
نیز.چیزی.کم.ندارند.«

سخنران.بعدی.جلسه،.آقای.حمید.شعبانی.بود..وی.ضمن.تایید.سخنان.تندرست،.

اظهار.داشت:.»درست.است.که.ما.در.بحث.بازاریابی.به.خودباوری.دست.یافته.ایم،.

اما.در.عین.حال.باید.همگان.به.این.باور.جمعی.نیز.برسیم.که.برای.تحقق.شرایط.

مطلوب،.این.بازار.به.کار.بیشتری.نیازمند.است.«.وی.در.ادامه.به.موضوع.صادرات.

اشاره.کرد.و.گفت:.»صنعت.آلومینیوم.ایران.با.وجود.برخورداری.از.قدمتی.طوالنی.

و.ب��اال.بودن.کیفیت.و.تنوع.محصوالت.تولیدی.آن،.هنوز.جایگاه.مناس��ب.خود.را.

در.بحث.صادرات.نیافته.اس��ت..بنابراین.باید.برای.رقابت.با.ش��رکت.های.خارجی.

در.فض��ای.بین.المللی،.برنامه.ریزی..و.هدف.گذاری.های.الزم.به.عمل.آید..این.مهم.
نیز.جز.به.مدد.ش��کل.گیری.تشکیالتی.منس��جم.و.نیرومند.حاصل.نخواهد.ش��د.«

آقای.س��لطانی.نیز.طی.س��خنانی.به.اهمیت.مباحث.حقوقی.در.فعالیت..شرکت.ها.
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اشاره.کرد.و.گفت:.»عدم.شناخت.از.نکات.حقوقی.مانند.جزئیات.قراردادها.و.غیره.

لطمات.س��نگینی.را.می.تواند.به.مجموعه.ه��ا.وارد.کند.و.ما.در.تالش.برای.جبران.

کمب��ود.اطالعات.حقوقی،.در.صدد.هس��تیم.تا.با.ایجاد.کانون.مش��اوره.حقوقی.در.

بخش.ه��ای.مختلف.اعم.از.بیمه.و.قراردادهای.پیمانی.و.غیره.اطالعات.و.خدماتی.
را.به.ش��رکت.ها.عرضه.کنیم..

آق��ای.آرش.فرخ.س��خنران.بعدی.بود.که.در.خصوص.اهمی��ت.تبلیغات.صحیح.و.
هدفمند.مطالبی.را.بیان.کرد..

وی.ضمن.تاکید.بر.اینکه.تبلیغات.س��الم،.بازاری.س��الم.را.به.دنبال.خود.خواهد.

داش��ت،.اضافه.کرد:.»تبلیغات.در.کل.جهان.به.عنوان.یک.صنعت.شناخته.می.شود..

اما.اگر.کاالی.تولیدی.باکیفیت.نباش��د.هر.چقدر.هم.تبلیغات.انجام.ش��ود.نتیجه.ای.

نخواه��د.داش��ت..تبلیغات.باید.در.خدمت.برآورده.س��ازی.نیازهای.انس��ان.و.رونق.

بخش��یدن.به.چرخه.اقتصادی.و.شناس��اندن.محصول.به.مش��تریان.باش��د..نقش.

تبلیغات.این.اس��ت.که.خریدار.و.فروش��نده.را.به.هم.نزدیک.تر.کرده.و.باعث.ایجاد.

پیش��رفت.اقتصاد.گردد..تبلیغ.یک.منبع.کس��ب.اطالع��ات.و.صرفه.جویی.در.وقت.
برای.مصرف.کننده.اس��ت.«

آقای.ظفرفرخی.نیز.ضمن.ابراز.خوشحالی.از.شکل.گیری.چنین.جمعی،.به.اهمیت.

اجرای.پروژه.های.نمای.آلومینیومی.س��اختمان.ها.اش��اره.کرد.و.گفت:.»بسیاری.از.

این.پروژه.ها.حتی.از.روند.س��اخت.خود.س��ازه.نیز.پیچیده.تر.و.تخصصی.تر.هستند..

از.این.رو.باید.س��ازوکاری.تعیین.شود.تا.از.ورود.افراد.فاقد.دانش.و.مهارت.الزم.به.

ای��ن.حوزه.ممانعت.به.عمل.آید..به.نظ��ر.من،.با.توجه.به.اهمیت.چنین.پروژه.هایی.

باید.نوعی.رتبه.بندی.در.این.زمینه.ایجاد.ش��ود.و.ش��رکت.های.جداگانه.ای.به.عنوان.
مجری،.مش��اور.و.ناظر.برای.هر.پروژه.تعیین.ش��وند.«.

در.ادام��ه.این.مراس��م،.ب��ه.منظ��ور.تحقق.اه��داف.همایش،.موض��وع.انتخاب.

نمایندگان.مطرح.و.جلس��ه.وارد.مرحله.رای.گیری.عمومی.ش��د.و.حاضران.از.میان.

کاندیداه��ای.موج��ود،.9.تن.را.به.عنوان.نمایندگان.خ��ود.در.کانون.از.طریق.آرای.

مخفی.انتخاب.کردند..پس.از.شمارش.آراء.ماخوذه،.نمایندگان.منتخب.بدین.شرح.
اعالم.ش��دند؛.آقایان:

1..حمید.ش��عبانی.از.ش��رکت.قش��م.آلومان
2..آرش.فرخ.از.ش��رکت.پنجره.دیبا

3..آرش.فداکار.از.ش��رکت.س��ایتال.س��اخت.
4..محمد.حس��ین.فریور.از.ش��رکت.واالد

5..علیرضا.صدقی.نس��ب.از.ش��رکت.س��اتیان
6..مهندس.حس��ین.باوفا.از.ش��رکت.آلومات

7..وحید.س��لطانی.از.ش��رکت.اس��پیرال
8..علی.علمی.از.ش��رکت.رنگین.پروفیل.کویر.

9..محمدرضا.قائمیان.از.ش��رکت.فوم.اینداس��تری.
در.پایان.این.جلس��ه.از.ش��رکت.کنندگان.به.صرف.ش��ام.پذیرایی.ش��د.





























نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر عامل فوم اینداستری:

 درباره پیشینه و فعالیت های شرکت فوم اینداستری توضیح دهید؟
فوم.اینداس��تری.از.حدود.45.س��ال.پیش.فعالیت.خود.را.با.س��اخت.ماشین.آالت.و.
تولید.قطعات.آلومینیومی.در.صنعت.هواپیمایی.آغاز.کرد.و.به.مرور.زمان.بر.کیفیت.و.
تنوع.و.عملکرد.ماشین.آالت.تولیدی.خود.افزود.و.در.اواخر.دهه.80.میالدی.بر.اساس.
تغییر.استراتژی.شرکت.و.ورود.به.صنعت.پنجره.و.نما،.شرکت.فوم.اقدام.به.خریداری.

شرکت.های.معتبر.پنجره.و.نمای.آلومینیومی.کرد..
با.گذش��ت.زمان.شرکت.فوم.اینداس��تری.خود.را.به.عنوان.یک.هولدینگ.)شرکت.
مادر(.مطرح.کرده.و.با.راه.اندازی.ش��رکت.های.ُکمال.)Comall(.برای.ماشین.آالت.
اختصاص��ی.آلومینیوم،.ش��رکت.تکس.کامپیوت��ر.)Tex.Computer(.برای.تولید.
پنل.ه��ای.کنترل.فرمان..و.نرم.افزارهای.ماش��ین.آالت.و.ش��رکت.FST.برای.تولید.
نرم.افزاره��ای.حرفه.ای.طراحی.پنجره.و.نما.و.ش��رکت.پروفتک.)ProfteQ(.برای.
ماشین.آالت.اختصاصی.یو.پی.وی.سی.و.سایر.شرکت.های.طراحی.و.غیره.موفق.شد.
سهم.قابل.توجهی.را.در.بازار.جهانی.به.دست.آورد.و.با.رقبای.اصلی.این.صنعت.که.از.

گذشته.های.دور.تنها.در.زمینه.پنجره.و.نما.فعالیت.می.کردند،.رقابت.کند..
توانای��ی.و.دانش.ش��رکت.در.صنایع.هوای��ی،.در.حال.حاضر.مهمتری��ن.امتیاز.این.
ش��رکت.در.صنعت.پنجره.و.نمای.آلومینیوم.می.باش��د.چ��ون.می.توانیم.کلیه.قطعات.
ماش��ین.آالت.را.در.کارخان��ه.اصلی.در.ایتالیا.تولید.یا.حتی.بر.اس��اس.س��فارش.یک.
مش��تری.خاص.دس��تگاه.خاصی.را.طراحی.و.تولید.کنیم؛.به.عنوان.مثال.شرکت.فوم.
یک.دستگاه.CNC.به.طول.36.متر.برای.یک.شرکت.معتبر.آمریکایی.ساخته.است.

در.حال.حاضر.شرکت.فوم.بیش.از.550.نفر.پرسنل.دارد.و.مقر.اصلی.کارخانه.برای.
تولید.و.مونتاژ.و.تیم.طراحی.در.شهر.کاتولیکا.ایتالیا.می.باشد.

 فوم اینداستری در چه کشورهایی شعبه دارد؟
تا.کنون.ش��عبه.یا.دفتر.اصلی.ش��رکت.در.8.کشور.از.قبیل.فرانسه.،اسپانیا،.رومانی،.
روس��یه،.چین،.آمریکا،.هندوس��تان.و.ترکیه.بوده.اس��ت.که.اخیرا.با.توجه.به.عملکرد.
مناس��ب.نمایندگی.های.برزیل.و.ایران.در.طول.یک.س��ال.و.نیم.گذش��ته،.امیدوارم.
زیرس��اخت.های..الزم.جهت.تبدیل.شدن.این.دو.نمایندگی.به.دفتر.اصلی.شرکت.فوم.

هرچه.سریع.تر.فراهم.آید.
 در حال حاضر آیا فوم اینداستری تنها در زمینه صنعت آلومینیوم مشغول 

به تولید محصوالت خود است؟ 
خیر،.همانطور.که.در.ابتدای.این.مصاحبه.نیز.اش��اره.داش��تم،.با.توجه.به.دانش.فنی.
و.اس��تانداردهای.صنعت.هوایی،.ما.توانایی.تولید.انواع.ماش��ین.آالت.را.داریم..در.حال.
حاضر.ماشین.آالت.یو.پی.وی.سی.و.ماشین.آالت.تمام.فلزات.سبک.مانند.آلومینیوم،.

استیل.و.مس.و.غیره.را.تولید.می.کنیم.
 با توجه به اینکه فوم اینداسـتری رقیبان قدرتمند و با سـابقه ای حتی در 
کشـور خود دارد، تاکنون چه میزان از بازار ایتالیا و اروپا را توانسـته است از 

آن خود کند؟
تقریب��ا.ح��دود.35.درصد.تقاضای.بازار.ایتالیا.در.اختیار.ش��رکت.فوم.اس��ت،.اما.در.
بازار.اروپا.وضعیت.متغیر.اس��ت..مثال.توانس��ته.ایم.50.درصد.بازار.فرانسه.و.15.درصد.

ره:
شـا

ا

در خالل هفتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران فرصت مناسبی پیش آمد تا در غرفه فوم اینداستری، با مدیر عامل این شرکت 
ایتالیایی دیدار و گفتگویی داشـته باشـیم. به لطف آغاز عصر پسـابرجام، هفتمین نمایشـگاه تهران بیش از ادوار گذشته شاهد حضور 
مدیران ارشـد اروپایی بود؛ و این تغییر، نویدبخش ارتباطات گسـترده تر بین المللی با کشـورهای توسـعه یافته جهان اسـت. در دیدار 
خود با  آقای مارکو چیگارینی )Marco Cigarini( مدیر عامل فوم اینداسـتری، از پیشـینه  و فعالیت های گسـترده این شرکت اروپایی 
پرسیدیم و اینکه چگونه فوم اینداستری از صنعت هواپیماسازی به صنعت در و پنجره و نمای آلومینیومی وارد شده است. همچنین نظر 
ایشـان را درباره بازار ایران و نیز تبلیغات سـوء علیه ایران در کشورهای اروپایی جویا شدیم. آقای چیگارینی ضمن بی اساس خواندن 
برخی تصورات منفی در قبال ایران، با توجه به مشاهدات خود، شرایط بازار ایران را برای گسترش فعالیت های بین المللی و نیز توسعه 

بخش های مختلف تولیدی بسیار مساعد ارزیابی کرد. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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بازار.آلمان.را.نیز.به.دس��ت.بیاوریم..بس��یاری.از.ش��رکت.های.تولید.کننده.پروفیل.که.

دستگاه.های.اختصاصی.خود.را.به.فروش.می.رسانند.)مانند.شوکو،.تولیدکننده.پروفیل.

آلومینیوم.از.کشور.آلمان(.دستگاه.های.شرکت.فوم.را.سفارشی.تهیه.می.کنند.و.با.برند.

خ��ود.در.اختیار.تولیدکنندگان.اختصاصی.قرار.می.دهند..در.آمار.فوق،.این.ش��رکت.ها.
لحاظ.نشده.اند.

 با توجه به وضعیت خاص ایران و قوانین جدید کشـور آمریکا برای اتباع 
اروپایی در خصوص سـفر به کشـورمان، چطور شد که شـما و آقای ماسیمو 
بوسـاتو )مدیریت شـرکت پروفتک( به ایران آمده در نمایشـگاه در و پنجره 

تهران حاضر شدید؟
هنگامی.که.برنامه.س��فر.به.ایران.را.برنامه.ریزی.کردیم.بس��یاری.از.دوستان.به.ما.
هش��دار.دادند.و.اعالم.کردند.که.در.آینده.با.مش��کالت.خاصی.رو.به.رو.خواهید.شد..ما.
در.گذش��ته.از.طریق.دفت��ر.ترکیه،.بازار.ایران.را.رصد.می.کردی��م.و.با.توجه.به.وجود.
تحریم.ها،.نمایندگی.رس��می.را.در.این.کش��ور.دایر.کردیم..البته.شرکت.فوم.پیش.از.
ایجاد.نمایندگی.نیز.در.ایران.فروش.داشته.است.که.معموال.یا.توسط.خود.شرکت.های.
خریدار.فروش.انجام.ش��ده.یا.به.وس��یله.توزیع.کنندگانی.که.با.شرکای.ما.در.ایتالیا.در.

ارتباط.بودند.مانند.کویر،.آلپکو.و.غیره.
در.ش��رایط.سیاس��ی.کنونی.و.وضعیت.اقتصادی.بین.المللی.و.باالخص.شرایط.ویژه.
ایران،.نمایندگی.ایران.عملکرد.بسیار.مناسبی.داشته.و.برای.ادامه.راه.با.این.نمایندگی.
و.برنامه.ریزی.جهت.ایجاد.زیرس��اخت.های.اصلی.ش��رکت.فوم.ب��رای.تبدیل.کردن.
نمایندگی.به.دفتر.اصلی.شرکت.فوم.در.ایران،.می.بایست.توانایی.این.شرکت.از.نظر.
برندس��ازی.فوم.اینداس��تری،.ارائه.خدمات.آتی.به.مشتریان.و.غیره.مورد.بررسی.قرار.
می.گرفت.که.با.آمدن.به.نمایش��گاه.امسال.و.رصد.بازار.ایران.در.نمایشگاه.و.صحبت.
با.مش��تریانی.که.در.یک.س��ال.اخیر.اعطا.نمایندگی،.ماش��ین.آالت.فوم.را.خریداری.
کرده.اند،.به.این.نتیجه.رس��یدیم.که.این.مراحل.هرچه.س��ریع.تر.آغاز.شود.تا.در.زمان.
رف��ع.کامل.تحریم.ها،.بتوانیم.حمایت.همه.جانبه.ش��رکت.فوم.اینداس��تری.را.از.فوم.

ایران.انجام.دهیم.
در.حقیقت.در.بازار.کس��ب.و.کار.کنونی،.حمایت.از.نمایندگان.و.تالش.برای.رسیدن.
به.موفقیت.شرکت،.ارزش.بیشتری.از.دشواری.های.احتمالی.دارد.که.کشورهایی.مانند.

آمریکا.ممکن.است.به.وجود.بیاورند.
 بازار ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

من.برای.نخس��تین.بار.اس��ت.که.به.ایران.می.آیم،.راستش.را.بخواهید.و.بر.اساس.

آنچه.ش��نیده.بودم.تصور.خوش��ایندی.نه.از.ایران.و.نه.از.بازار.ایران.داش��تم..در.یک.

س��ال.اخیر،.برای.دی��دن.ایران.و.رصد.بازار.از.نزدیک.با.توج��ه.به.مطالبی.که.گفتم،.

برنامه.ریزی.شد،.اما.پس.از.ورود.به.ایران.با.چشم.خود.دیدم.که.تمام.تصوراتم.اشتباه.

بود..برخالف.تمام.ادعاهایی.که.در.غرب.مطرح.اس��ت،.ایران.یک.کشور.بسیار.زیبا.با.

مردمان.خوب.اس��ت.و.فضای.بسیار.امنی.را.برای.فعالیت.اقتصادی.دارد،.اما.نمی.داند.
که.چگونه.از.آن.استفاده.کند.

نکته.جالب.در.بازار.ایران.این.است.که.اکثر.شرکت.ها.تمایل.دارند.که.سرمایه.گذاری.
پایین.و.س��ود.بسیار.باال.داش��ته.باش��ند.و.به.همین.دلیل.روی.ماشین.آالت.سی.ان.
س��ی.برنامه.ریزی.خاصی.ندارند..ولی.باید.اش��اره.کرد.که.دقت.و.سرعت.ماشین.آالت.
سی.ان.س��ی.به.صورتی.اس��ت.که.هزینه.خود.را.بعد.از.چند.س��ال.بر.می.گرداند،.زیرا.
کیفی��ت.را.ب��اال.می.برد.و.هزینه.ها.و.ضررها.و.اش��تباهات.و.درگیری.ه��ای.روزانه.را.
کمتر.می.کند..با.توجه.به.توانایی.دانش��ی.ش��رکت.های.ایرانی،.عدم.اس��تقبال.آنها.از.
دس��تگاه.های.باکیفیت.و.مدرن.)مانند.سی.ان.سی(.جای.سوال.دارد.که.از.نمایندگی.

ایران.خواسته.ایم.تحقیقات.بازاریابی.را.در.این.زمینه.انجام.دهد..
 خدمات پس از فروش فوم اینداستری به مشتریان چگونه ارائه می شود؟
از.نظر.ما،.فروش.ماش��ین.آالت.بدون.ارائه.خدمات.بی.معناست..به.همین.دلیل،.تیم.
خدمات��ی.ما.در.ایران.و.ترکیه.)با.توجه.ب��ه.عدم.محدودیت.ویزا.برای.ورود.میان.این.
دو.کش��ور(.همواره.آمادگی.دارد.تا.در.صورت.لزوم.به.تمام.کارگاه.های.ایران.و.ترکیه.
اعزام.ش��ود..طبق.استراتژی.اصلی.شرکت.ارتباط.بین.نمایندگی.ها.با.یکدیگر،.چه.در.
بخش.قطعات.یدکی.و.چه.به.صورت.حمایت.نیروی.انسانی،.رابطه.ای.دو.طرفه.است.
و.دس��تور.اکید.شرکت.فوم.مبنی.بر.استفاده.از.تمام.توانایی.شرکت.فوم.برای.خدمات.

به.مشتریان.به.تمام.دفاتر.و.نمایندگی.ها.اعالم.شده.است.
 آینده بازار آلومینیوم یا صنعت پنجره و نما را چگونه ارزیابی می کنید؟

به.نظر.من.آینده.متعلق.به.آلومینیوم.است.و.البته.آلومینیوم.باکیفیت؛.هم.در.زمینه..

پروفی��ل.و.هم.در.زمین��ه.تولید..البته.بخش.بزرگی.از.بازار.در.اختیار.یو.پی.وی.س��ی.

می.باش��د.که.با.توجه.به.محدودیت..در.بخش.های.نما.و.غیره،.س��هم.بازار.بیشتری.به.
آلومینیوم.کشیده.شده.است.

 آیا برنامه های دیگری برای کشور ایران دارید؟
بله،.در.حال.حاضر.در.حال.رایزنی.با.نماینده.خود.در.ایران.هستیم.و.در.آینده.کلیه.
اخبار.مربوط.به.این.برنامه.ها،.پس.از.تکمیل.ش��دن.زیر.ساخت.ها.توسط.نماینده.فوم..

اعالم.می.شود............
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بزرگترین سرمایه ما؛ اعتماد مردم
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیریت یلکن در ایران مطرح شد:

 پیشینه و تاریخچه شرکت یلکن توضیح دهید؟
کارخانه.یلکن.از.س��ال.1969میالدی.در.ش��هر.استانبول.کش��ور.ترکیه.فعالیت.صنعتی.
خ��ود.را.آغاز.ک��رده.و.به.مرور.زمان.و.با.بهره.مندی.از.تکنولوژی.روز.دنیا.و.ماش��ین.آالت.
اتوماس��یون.به.یک��ی.از.بزرگ.ترین.و.با.کیفیت.ترین.کارخانج��ات.تولید.یراق.آالت.صنعت.
یو.پی.وی.س��ی.و.آلومینیوم.در.جهان.تبدیل.ش��ده.اس��ت..درحال.حاض��ر.طراحی.تمامی.
یراق.آالت.مورد.نیاز.برای..ساخت.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.در.خود.این.
ش��رکت.انجام.و.سبد.محصوالت.قابل.عرضه.به.مشتریان.تماما.از.محصوالت.تولیدی.در.
کارخانه.یلکن.با.دو.نشان.و.برند.جهانی..fornax..و.pavo.تکمیل.می.شود..همچنین.
تمامی.فرآیندهای.صنعتی.از.طراحی.اولیه.یراق.آالت،.قالب.س��ازی،.ریخته.گری،.آبکاری،.
تس��ت.نمک.و.....حتی.بس��ته.بندی،.همه.و.همه.زیر.چتر.یلکن.و.تحت.کنترل.و.مدیریت.

واحد.انجام.می.پذیرد.
 شرکت شما دقیقا چه محصوالتی تولید می کند؟ 

ش��رکت.یلک��ن.تمامی.ی��راق.آالت.مورد.نی��از.در.صنع��ت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.

و.آلومینی��وم.به.ص��ورت.تک.و.دو.حالته،.کش��ویی،.فولکس.واگنی،.لیفت.و.اند.اس��الید.و.

یراق.آالت.در،.در.فرانس��وی.و.در.دو.حالته.و.لوازم.کامل.پش��ه.بند.را.تولید.و.به.مش��تریان.
خود.عرضه.می.کند.

 یراق آالت یلکن دارای چه استانداردهایی است؟
به.غیر.از.در.اختیار.داش��تن.تمامی.اس��تانداردهای.ملی.کشور.ترکیه.و.استاندارد.عمومی.
اتحادیه.اروپا،.گروه.صنعتی.یلکن.برای.هر.دو.برند.جهانی.خود.از.باالترین.اس��تانداردهای.
رال.آلمان.بهره.مند.است..این.استانداردها.پس.از.بازدید.کارشناسان.و.مهندسان.و.تیم.فنی.
و.متخصص.موسسه.رال.آلمان.از.شرکت.یلکن.و.انجام.آزمون.های.دشوار.و.مختلف.روی.
یراق.آالت،.به.شرکت.داده.شده.است..افزون.بر.این،.حضوری.نزدیک.به.نیم.قرن.در.بیش.
از.59.کشور.جهان.خود.بهترین.نماد.و.نشان.از.سطح.کیفیت.محصوالت.به.شمار.می.رود.

 چه تفاوتی میان دو برند fornax و pavo وجود دارد؟
ای��ن.دو.برن��د.جهانی.هی��چ.تفاوتی.با.هم.ندارن��د.و.هر.دو.تولید.ش��رکت.یلکن.بوده.و.
.pavo.و.fornax.مجوزه��ای.بین.الملل��ی.الزم.برای.تولی��د.هر.نوع.یراق.با.برنده��ای

ره:
شـا

ا

یلکن یکی از یراق آالت نام آشنای بازار در و پنجره ایران است که با حدود ۵ دهه فعالیت جهانی و 13 سال حضور در بازار ایران 
 pavo و  fornax  جایگاه خاصی را در سطح جهان و همچنین ایران به خود اختصاص داده است. دو برند این شرکت با نام های
امروز در بسیاری از کارگاه های کشور مورد استفاده قرار می گیرند. فرصتی به دست داد تا برای آگاهی از فعالیت های این شرکت 
به سـراغ مدیریت دفتر این شـرکت در ایران برویم و گفتگویی با ایشـان انجام دهیم. اوزجان شـاهین که به زبان فارسی مسلط 
است، قوت و ضعف بازار ایران را نیز به خوبی می شناسد. از او درباره یلکن پرسیدیم و وضعیت بازار ایران. اما آنچه بیش از همه 
در سخنان وی جلب توجه می کرد، تاکید وی بر کیفیت محصوالت و نیز مسئولیت ارائه خدمات پس از فروش بود. از نگاه اوزجان 
شـاهین اعتماد مردم به مثابه یک سـرمایه اجتماعی اسـت که به سـختی و در طول زمان به دست می آید، اما به راحتی می تواند از 

دست برود. بنابراین برای حفظ این سرمایه اجازه حتی یک اشتباه کوچک را نیز نداریم. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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وجود.دارد.و.متناس��ب.با.درخواس��ت.و.سلیقه.و.س��طح.بازار،.با.کیفیت.قابل.توجه.و.طبق.
استانداردهای.اخذ.شده.به.مشتریان.عرضه.می.گردد.

 محصـوالت تولیـدی شـما از چه برتـری و مزایایی نسـبت به موارد مشـابه 
برخوردار است؟

تمامی.تولیدات.یلکن.طبق.اس��تاندارد.یو.پی.وی.س��ی.و.آلومینیوم.بوده.و.حتی.تعدادی.

از.کش��ورهای.اروپای��ی.و.آمریکایی.ک��ه.خواهان.یراق.با.اس��تانداردهای.جهانی.و.تاییدیه.

بین.المللی.هس��تند،.ب��ا.توجه.به.اینکه.این.امتیازات.را.ش��رکت.یلکن.دارا.بوده،.مش��تری.

محص��والت.یلکن.هس��تند.و.ش��رکت.م��ا.می.تواند.به.تمام��ی.کش��ورهای.جهان.طبق.

اس��تانداردهای.اخذ.ش��ده.کاالی.خود.را.عرضه.کند..در.حالی.که.اکثر.یراق.آالت.مش��ابه.

فقط.در.بازار.ایران.و.کش��ورهای.جهان.س��وم.عرضه.می.شوند.و.از.این.امتیازات.برخوردار.

نیس��تند..الزم.به.توضیح.است.برخی.شرکت.های.عرضه.کننده.یراق.آالت.ترکیه.تعدادی.از.

یراق.آالت.را.از.دیگر.کارخانه.ها.تهیه.و.تنها.از.برچسب.با.نام.خودشان.استفاده.می.کنند؛.در.

حالی.که.تمامی.فرآیند.تولید.یراق.fornax.و.pavo.در.داخل.خود.یلکن.انجام.می.شود..
 برندهای شما در بازار ترکیه چه جایگاهی دارد؟

اگر.بازار.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.ترکیه.را.مورد.بررسی.قرار.دهید،.متوجه.خواهید.شد.

که.%60.بازار.ترکیه.در.اختیار.ش��رکت.یلکن.اس��ت..در.ضمن.به.سبب.اخذ.استانداردهای.

جهانی،.کارخانه.یلکن.در.کنار.دو.برند.جهانی.خود،.برای.ش��رکت.ها.و.کارخانجات.تولید.

پروفیل.یراق.آالت.با.برند.دیگر،.متناس��ب.با.درخواس��ت.و.سلیقه.شرکت.ها.با.کیفیت.باال.

و.قاب��ل.توجه.و.نزدیک.ب��ه.برند.اصلی.یلکن.تولید.و.عرضه.می.کند.که.با.احتس��اب.این.

امر.می.توان.اذعان.کرد.اکثر.مصرف.یراق.یو.پی.وی.س��ی.ترکیه.در.داخل.کارخانه.یلکن.
تولید.می.شود.

 یلکـن از چه زمانی در ایران توزیع می شـود و به چه دلیل به صورت مسـتقیم 
وارد بازار ایران شدید؟

یراق.آالت.تولید.یلکن.حدودا.13.سال.است.که.در.بازار.ایران.عرضه.می.شود.و.نزدیک.

به.8.سال.است.که.شرکت.یلکن.خود.مستقیما.وارد.بازار.ایران.شده.و.ابتدا.فعالیت.خود.را.

از.شهر.صنعتی.تبریز.با.ایجاد.دفتر.مرکزی.و.انبار.آغاز.کرده.و.حدود.3.سال.است.که.دفتر.

و.انبار.دوم.خود.را.در.تهران.)شهر.قدس(.جهت.عرضه.هر.چه.بهتر.و.کاهش.هزینه.تمام.

شده.محصول.برای.مصرف.کنندگان.دایر.کرده.است..هدف.شرکت.یلکن.عرضه.محصول.
بدون.واسطه.و.دالل.به.تولید.کنندگان.یو.پی.وی.سی.می.باشد.

 فعالیت یلکن در بازار ایران را در طول این سال ها چگونه ارزیابی می کنید؟  
ش��رکت.یلکن.به.پشتوانه.کیفیت.باالی.یراق.خود.و.همچنین.نحوه.پشتیبانی.و.خدمات.
پس.از.فروش،.بر.اس��اس.نظرس��نجی.که.توس��ط..دفتر.مرکزی.از.همکاران.عزیز.انجام.
پذیرفت��ه.و.اعالم.رضایتمندی.و.تائید.کیفیت.خوب.و.عالی.یراق..fornax.و.pavo..به.
هدف.اصلی.خود،.که.رضایتمندی.تولیدکنندگان.و.مصرف.کنندگان.می.باشد،.رسیده.است..
البته.با.عنایت.به.پتانس��یل.باالی.بازار.ایران،.متاس��فانه.وجود.تحریم.های.اقتصادی.بازار.
یو.پی.وی.س��ی.را.با.محدودیت.هایی.روبه.رو.ساخته.و.این.بازار.نتوانسته.است.توانایی.های.
واقعی.خود.را.نشان.دهد،.که.به.امید.خدا.با.برداشته.شدن.تحریم.ها.و.شروع.سال.نو،.بتوان.

از.این.پتانسیل.بازار.ایران.استفاده.و.بهره.کافی.برد..
 چه برنامه هایی را برای آینده بازار ایران درنظر گرفته اید؟

هدف.شرکت.عرضه.کاالی.استاندارد.برای.مصرف.کننده.می.باشد.و.شرکت.در.نظر.دارد.

با.تشکیل.جلسات.و.برگزاری.همایش.ها..برای.انبوه.سازان.و.پیمانکاران.محترم،.نقش.مهم.

اس��تاندارد.بودن.یراق.در.سیستم.های.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.را.توضیح.داده.و.در.کنار.

آن.ع��الوه.ب��ر.دفاتر.مرکزی.یلکن.در.تهران.و.تبریز.با.ت��داوم.فعالیت.و.ایجاد.انبار.و.دفتر.

رس��می.فروش.یلکن.در.مراکز.استان.ها.بتوانیم.هزینه.تمام.شده.محصول.را.کاهش.دهیم.
که.این.امر.هم.به.نفع.یلکن.و.هم.به.نفع.مشتریان.و.البته.مصرف.کنندگان.خواهد.بود...

 کیفیت یراق آالت در کیفیت پنجره تولید شده چه نقشی دارد؟
قلب.و.موتور.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.یراق.آالت.بوده.و.هر.چقدر.این.قلب.س��الم.و.خوب..
کار.کند،.پنجره.نیز.بهتر.و.با.کیفیت.تر.خواهد.بود..یراق.آالت.باکیفیت،.یراقی.است.که.پس.
از.گذشت.5.الی.6.سال.از.زمان.نصب،.همان.کیفیت.و.کارآیی.را.داشته.باشد..اگر.بخواهیم.
این.مطلب.را.به.کمک.عدد.و.رقم.بیان.کنیم،.ش��اید.از.100.درصد.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.

20.درص��د.آن.را.یراق.آالت.تش��کیل.ده��د..با.این.وجود.اگر.ای��ن.20.درصد.بی.کیفیت.و.

نامرغوب.باشد،.80.درصد.مابقی.کار.زیر.سوال.رفته.و.100.درصد.پنجره.را.خراب.می.کند..
به.همین.دلیل.کیفیت.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.توسط.یراق.آالت.مشخص.می.شود.

 شـرکت یلکن چـه ضمانت نامه ها و خدمات پس از فروشـی به مشـتریان 
عرضه می کند؟

تمامی.یراق.آالت.تولید.ش��ده.توس��ط.یلکن.دارای.10.س��ال.گارانتی.بوده.و.ما.خود.را.

در.برابر.مش��تریان.و.حتی.مصرف.کنندگان.نهایی.متعهد.می.دانیم.و.در.واقع.ممکن.اس��ت.

تولیدکننده.ای.زمانی..فعالیت.های.خود.را.متوقف.کنند،.اما.شرکت.یلکن.همچنان.در.برابر.

کاالهای.مورد.استفاده.و.خدمات.فنی.و.پس.از.فروش.پاسخگو.خواهد.بود.و.شرکت.حاضر.

اس��ت.هرگونه.تعهد.و.ضمانت.نامه.ای.در.مورد.یراق.آالت.یلکن.چه.به.اس��م.شخص.یا.نام.
پروژه.درصورت.درخواست.همکاران.صادر.کند.

 نظر شما درباره کیفیت یراق آالت موجود در بازار ایران چیست؟
در.ب��ازار.ایران.همه.نوع.یراق.با.کیفیت.های.مختلف.از.تولیدات.کارگاه.های.زیرپله.ای.تا.
یراق.آالت.باکیفیت.باال.موجود.می.باش��د.و.این.بس��تگی.به.نظر.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.
دارد.که.از.چه.نوع.یراقی.اس��تفاده.کنند..ایران.این.امتیاز.را.دارد.که.با.توجه.به.همجواری.
و.همس��ایگی.با.کش��ور.ترکیه.و.با.بهره.مندی.از.تکنولوژی.روز.دنی��ا،.می.تواند.یراق.آالت.
باکیفیت،.تولید.و.در.بازار.عرضه.کند..از.س��وی.دیگر.ماشین.آالت.با.فناوری.روز.دنیا.نقش.
بس��یار.مهمی.در.تولید.داشته.و.خوش��بختانه.صنعت.به.روز.و.نوین.یو.پی.وی.سی.نیز.وارد.
بازار.ایران.ش��ده.اس��ت..این.امر.باعث.شده.است.که.کارگاه.ها.بتوانند.ظرفیت.تولید.خود.را.
که.در.15.س��ال.قبل.نهایتا30.الی.50.پنجره.بود،.با.اس��تفاده.از.تکنولوژی.و.دستگاه.های.

پیشرفته،.به.1000.عدد.پنجره.افزایش.دهند.
 فکر می کنید چه عاملی سبب توزیع محصوالت بی کیفیت در بازار می شود؟ و 

چه راهکاری جهت مقابله با این کار  پیشنهاد می کنید؟
متاسفانه.در.بازار.ایران.تنوع.یراق.آالت.و.استفاده.از.یراق.آالت.غیراستاندارد.فراوان.است.
ک��ه.به.نظر.من.یکی.از.دالیل.مهم.اس��تفاده.از.این.نوع.ی��راق.آالت،.عدم.رعایت.و.تاکید.
دولت.و.نظام.مهندس��ی.ایران.بر.اس��تاندارد.بودن.محصوالت.و.عدم.نظارت.الزم.بر.امور.
اس��ت.و.از.دس��تگاه.های.دولتی.ایران.انتظار.می.رود.که.هر.چه.سریع.تر.به.وضعیت.عرضه.
یراق.در.بازار.ایران.س��ر.و.س��امان.دهند.و.دست.کم.عرضه.یراق.آالت.بدون.پشتیبانی.فنی.
و.خدمات.واقعی.پس.از.فروش.محدود.شود.و.حتما.از.شرکت.های.عرضه.کننده.یراق.آالت.
گواهی.نامه.ها.و.استاندارهای.الزم.را.طلب.کنند..از.سوی.دیگر.باید.با.مشارکت.شرکت.ها.و.
برندهای.شناخته.شده.جهانی.و.همکاری.نهادهای.صنفی.نظیر.انجمن.های.تولیدکنندگان.
در.و.پنجره.و.صنایع.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.ایران.و.رایزنی.با.دیگر.نهادهای.دولتی،.
ی��ک.اس��تاندارد.مش��خص.و.مدونی.در.خصوص.ی��راق.آالت.در.و.پنجره.تهی��ه.و.به.اجرا.

گذاشته.شود.
 توصیه شـما به تولیدکننـدگان در و پنجره یو.پی.وی.سـی در هنگام انتخاب 

یراق آالت چیست؟
قطعا.اعتماد.بازار.در.قبال.یک.محصول.یا.یک.برند،.کارگاه.و.غیره.حاصل.سالیان.سال.
تالش.و.کوش��ش.است.که.متاس��فانه.با.کوچک.ترین.خطا.و.کوتاهی،.این.اعتماد.به.عنوان.
س��رمایه.بزرگ.اجتماعی.از.دس��ت.خواهد.رفت..در.صنعت.یو.پی.وی.س��ی.بزرگ.ترین.و.
بهترین.تبلیغ،.کیفیت.و.استاندارد.باالی.پنجره.نزد.مشتریان.می.باشد.و.این.امر.به.رویکرد.
تولیدکنن��دگان.و.مونتاژکاران.زحمتک��ش.در.و.پنجره.برمی.گردد.که.در.انتخاب.یراق.آالت.
حتما.مطالعات.داش��ته.باش��ند.و.س��طح.دانش.خود.را.افزایش.دهند.و.حتما.به.کاربران.و.

نیروهای.شاغل.در.خط.تولید.و.نصب.آموزش.های.الزم.را.ارائه.دهند.
 در پایان اگر سـخنی با مصرف کنندگان  در و پنجره های سـاخته شده از یراق 

یلکن دارید، بفرمایید؟
از.اینک��ه.ش��رکت.یلکن.توانس��ته.قدمی.از.حیث.امنیت.س��اختمان.در.ای��ران.با.عرضه.
یراق.آالت.با.استاندارهای.جهانی.بردارد،.باعث.افتخار.و.سرافرازی.شرکت.است..همچنین.
شرکت.یلکن.آماده.پذیرش.هرگونه.نظر.و.انتقاد.یا.پیشنهادی.از.طرف.شما.عزیزان.است.و.
از.تولیدکنندگان.محترم.تقاضا.می.کند.که.درصورت.درخواست.مصرف.کننده.در.مورد.یک.
یراق.خاص،.حتما.با.شرکت.تماس.گرفته.و.مشاوره.الزم.انجام.پذیرد.........................
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پنجره.ایرانیان:.امروزه.انرژی.های.پاک.از.جایگاه.ویژه.ای.در.کشورهای.توسعه.یافته.جهان.
برخوردار.است.

به.گزارش.باش��گاه.خبرنگاران.جوان،.انرژی.پاک.همواره.یکی.از.ظرفیت.های.حائز.اهمیت.

در.س��المت.زیس��ت.محیطی.محس��وب.می.ش��ود،.اگرچه.از.لحاظ.صرفه.اقتصادی.در.برابر.

س��وخت.های.فس��یلی.و.حرارتی.مرس��وم،.مقرون.به.صرفه.نیس��ت،.اما.اندک.اندک.این.نوع.

خاص.از.انرژی.در.حال.تسری.به.بخش.های.متعدد.دنیا.است.و.دور.از.ذهن.نیست.که.روزی.
روزگاری.انرژی.های.پاک.به.رتبه.نخست.منابع..تامین.انرژی.در.دنیا.مبدل.شوند.

از.روزی.که.برای.اولین.بار.المپ.ها.در.ایران.روشن.شدند،.قریب.به.یکصد.سال.می.گذرد،.

روزی.که.به.صورت.رس��می.جریان.برق.به.عنوان.یکی.از.منابع.انرژی.در.تامین.روش��نایی.در.

ایران.مورد.استفاده.قرار.گرفت.و.از.آن.پس.آرام.آرام.به.دیگر.نقاط.کشور.نیز.تسری.پیدا.کرد.

و.حتی.روستاها.و.کپرنشینان.دور.افتاده.در.کشور.نیز.از.این.اختراع.بهره.مند.شدند،.اختراعی.

که.به.عقیده.برخی.از.کارشناسان،.با.وجود.اختراعات.برجسته.و.بسیار.دیگری.در.اقصی.نقاط.
جهان،.هنوز.به.عنوان.مهمترین.و.تاثیرگذار.ترین.اختراع.بشری.مطرح.است.

پس.از.گذش��ت.دهه.ها.و.ادوار.بس��یار،.اس��تفاده.از.انرژی.های.پاک.به.عنوان.یکی.از.منابع.

تامی��ن.ان��رژی.مورد.توجه.قرار.گرفته.و.علت.اصلی.گرایش.به.چنین.ظرفیتی.نیز.به.مس��ائل.

و.دغدغه.های.زیس��ت.محیط.باز.می.گردد..امروزه.در.کش��ورهای.توس��عه.یافته.بهره.گیری.از.

انرژی.های.پاک.از.اهمیت.باالیی.برخوردار.اس��ت.و.اگرچه.در.بسیاری.از.نقاط.جهان.آنچنان.

ک��ه.باید.این.نوع.از.انرژی.گس��ترش.نیافته،.اما.به.عنوان.یک��ی.از.انرژی.هایی.که.مخاطرات.

زیس��ت.محیطی.چندانی.برای.آن.مطرح.نیس��ت،.مدنظر.قرار.دارد..در.کشور.ایران.نیز.مدتی.

است.که.توجه.به.انرژی.های.پاک.از.اهمیت.باالیی.برخوردار.شده.است.و.در.محافل.و.مباحث.

کارشناس��ی.به.عنوان.یکی.از.ضروریات.زیس��ت.محیطی.مورد.توجه.قرار.گرفته.است..انرژی.

حاصله.از.جریان.و.وزش.باد.و.تابش.خورش��ید.از.مصادیق.انرژی.پاک.محسوب.می.شوند.که.

به.طور.طبیعی.الزمه.بهره.وری.و.بهره.مندی.حداکثری.و.مطلوب.از.چنین.انرژی.هایی.موقعیت.

طبیعی.و.جغرافیایی.است..در.ذیل.این.گزارش.به.مناطق.و.محدوده.های.جغرافیایی.در.ایران.
که.برای.بهره.گیری.از.چنین.انرژی.هایی.مساعد.و.مناسب.است.پرداخته.خواهد.شد.

کدام مناطق ایران مستعد بهره گیری از انرژی پاک است؟
بخش.های.ش��رقی.و.جنوب.شرقی.کشور.یعنی.مناطقی.از.استان.خراسان.رضوی،.سمنان،.
خراس��ان.جنوبی،.سیستان.و.بلوچس��تان،.کرمان.و.بخش.هایی.از.اصفهان،.مزیت.های.نسبی.
مهم��ی.برای.بهره.ب��رداری.از.انرژی.های.نو.و.تجدیدپذیر.دارند.و.ب��ه.دلیل.بیابانی.و.باد.خیز.
بودن،.از.ظرفیت.های.مناسبی.برای.بهره.گرفتن.از.انرژی.های.بادی.و.خورشیدی.برخوردارند.
ام��ا.نکته.جالب.توجه.در.خصوص.مناطق.مس��تعد.برای.بهره.گی��ری.از.چنین.انرژی.هایی،.
محروم.بودن.استان.هایی.است.که.در.این.حوزه.توانمند.هستند.که.در.واقع.با.عنایت.به.چنین.
ظرفیت��ی.با.برنامه.ریزی.مدون.و.اصولی.می.توان.در.جهت.توس��عه.و.تقویت.اقتصادی.چنین.

مناطقی.گام.برداشت.
چابهار و موج های انرژی زا

قرابت.و.همجواری.چابهار.با.آبهای.آزاد.امکان.استفاده.از.انرژی.موج.دریا.را.به.نحو.مطلوبی.

فراهم.می.کند..استان.سیستان.و.بلوچستان.با.عنایت.به.ظرفیت.بالقوه.ای.که.برای.بهره.گیری.

از.انرژی.پاک.دارد.مورد.توجه.وزیر.نیرو.نیز.قرار.گرفته.است..آنچنان.که.حمید.چیت.چیان.با.

اش��اره.به.نیروگاه.500.مگاواتی.در.مرکز.اس��تان.که.احداث.آن.در.حال.پیگیری.است،.عنوان.

کرد:.نیروگاه.مذکور.در.زاهدان.با.افزایش.یک.واحد.بخار.760.مگاواتی.به.یک.نیروگاه.سیکل.

ترکیبی.تبدیل.خواهد.ش��د..به.طور.یقین.بهره.گیری.و.اس��تفاده.از.چنین.ظرفیت.هایی.اقتصاد.

این.خطه.از.کشور.را.نیز.تقویت.می.کند.و.به.تعبیری.می.توان.گفت.این.توانمندی.و.استعداد،.

انرژی های پاک؛ تنها راه خروج از بحران

ش
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فرصتی.ویژه.برای.منطقه.مذکور.به.ش��مار.می.رود..مرز.مش��ترک.این.اس��تان.با.افغانستان.و.

پاکس��تان.که.از.نظر.تولید.انرژی،.اوضاع.نابس��امانی.دارند،.می.توان��د.زمینه.صادرات.برق.را.

فراهم.کند..علی.اوس��ط..هاشمی،.اس��تاندار.سیستان.و.بلوچستان.نیز.با.تاکید.بر.این.موضوع.

از.راه.ان��دازی.مزرعه.انرژی.های.پاک.در.این.اس��تان.خبر.می.ده��د..برای.بهره.گیری.از.چنین.

انرژی.هایی.کش��ور.هند،.اعالم.آمادگی.کرده.تا.با.مشارکت.خود،.توسعه.این.تکنولوژی..را.در.

ایران.رقم.بزند،.کش��ورهای.آلمان.و.فرانس��ه.نیز.در.این.عرصه.صاحب.نام.هستند.و.از.دستی.
توانمند.برخوردارند.

به.طور.یقین.ش��رایط.پس��ابرجام.زمینه.و.بستر.مناسبی.را.برای.بهره.گیری.از.تجارب.و.ورود.

و.مش��ارکت.چنین.کش��ورهایی.فراهم.می.کند،.مشارکتی.که.طبق.برنامه.ششم.مقرر.است.5.

درص��د.از.انرژی.مورد.نی��از.را.از.بخش.انرژی.های.پاک.تامین.و.فراهم.کند..از.س��وی.دیگر.

طبق.برنامه.ریزی.های.طراحی.شده.در.سال.آینده،.باید.7.هزار.و.500.مگاوات.انرژی.از.منابع.

تجدیدپذیر.تولید.ش��ود.که.الزمه.این.امر.خطیر.ورود،.مش��ارکت،.س��رمایه.گذاری.و.فناوری.

کشورهای.توسعه.یافته.است..مشارکت.آلمان.در.منطقه.سکزی.اصفهان.در.راستای.توسعه.و.

راه.اندازی.نیروگاه.عظیم.خورش��یدی.در.همین.راستا.مدنظر.قرار.گرفته.و.پیش.بینی.می.شود.

منطقه.مورد.اش��اره.انرژی.457.هزار.خانه.را.در.3.دهه.آینده.تامین.و.فراهم.س��ازد..در.غرب.

کشور.نیز،.استان.های.آذربایجان.شرقی.و.کرمانشاه.از.توانمندی.قابل.توجهی.در.این.عرصه.

برخوردار.هس��تند..توس��عه.آب.گرمکن.های.خورشیدی.از.نمونه.اقداماتی.است.که.در.راستای.
بهره.مندی.از.انرژی.پاک.خورشیدی.در.برخی.از.این.مناطق.در.دستور.کار.قرار.گرفته.است.
بهره.گی��ری.یکی.از.روس��تاهای.شهرس��تان.داالهو.از.آبگرمکن.های.خورش��یدی.از.نمونه.
اقداماتی.اس��ت.که.در.این.راس��تا.عملیاتی.ش��ده،.امری.که.طبق.اظهارات.مراد.شیخ.ویسی،.
مدیرکل.منابع.طبیعی.و.آبخیزداری.اس��تان.کرمانش��اه.70.درصد.از.هزینه.های.آن.را.سازمان.

منابع.طبیعی.و.آبخیزداری.تامین.کرده.است.
ماهش��هر.خوزستان.نیز.مس��تعد.بهره.مندی.از.انرژی.های.بادی.است.که.با.مشارکت.کشور.
آلم��ان.نیروگاه.بادی.در.این.منطقه.راه.اندازی.خواهد.ش��د..پروژه.ه��ای.که.به.اعتقاد.منصور.

قمر،.فرماندار.ماهش��هر.باعث.اش��تغالزایی.نیز.خواهد.شد..مجاورت.منطقه.بادخیز.هورالعظیم.

زمینه.ای.مناسب.برای.توس��عه.و.بهره.گیری.از.چنین.طرح.هایی.محسوب.می.شود..طرح.های.

بسیار.دیگری.نیز.در.بخش.راه.اندازی.و.توسعه.انرژی.های.پاک.در.کشور.در.جریان.است،.اما.
با.این.وجود،.مشکالت.و.موانعی.نیز.در.این.عرصه.وجود.دارد.

موانع،چالش ها و مشکالت پیش رو در طرح های انرژی پاک
یکی.از.اصلی.ترین.چالش.های.پیش.روی.پروژه.های.انرژی.پاک،.مش��مول.تامین.اعتبارات.
چنین.طرح.هایی.می.شود،.اگرچه.دولت.در.برنامه.های.آینده.خود.منابعی.را.پیش.بینی.کرده،.اما.

تامین.و.تخصیص.مالی.چنین.طرح.ها.و.پروژه.هایی.به.دشواری.انجام.می.شود.
دیرب��ازده.ب��ودن.صنای��ع.مرتبط.با.انرژی.های.پاک.نیز.مزید.بر.علت.ش��ده.تا.کش��ورهای.
توس��عه.یافته.تمایل.چندانی.به.سرمایه.گذاری.در.چنین.طرح.هایی.از.خود.نشان.ندهند،.اگرچه.
در.بخش.هایی.از.کش��ور،.س��رمایه.گذاری.کش��ورهای.صاحب.نام.دیده.می.شود،.اما.با.عنایت.
به.مناطق.مس��تعدی.که.در.کش��ور.وجود.دارد.و.پهنه.وس��یع.جغرافیایی.و.نیاز.مبرم.به.چنین.

انرژی.هایی.سطح.مشارکت.چندان.قابل.توجه.به.نظر.نمی.رسد.
از ناآشنایی عمومی تا هزینه های سنگین استفاده از انرژی های پاک

یکی.دیگر.از.چالش.های.طرح.های.مورد.اش��اره،.ناآش��نایی.بخ��ش.قابل.توجهی.از.عموم.

مردم.به.مزایا.و.ثمرات.بهره.گیری.از.چنین.طرح.هایی.است..از.سوی.دیگر.هزینه.های.سنگین.

بهره.گیری.از.انرژی.پاک.در.مقایسه.با.انرژی.های.شایعی.که.استفاده.از.آن.مرسوم.است،.نیز.

از.دیگر.موانع.پیش.روی.توسعه.و.بهره.گیری.از.چنین.پروژه.هایی.است..با.توجه.به.مخاطرات.

زیس��ت.محیطی.که.کشور.با.آن.مواجه.و.دست.به.گریبان.است،.می.طلبد.دولت.با.اختصاص.

یارانه،.هزینه.های.بهره.گیری.از.این.طرح.ها.را.با.کاهش.هرچه.بیش��تری.همراه.سازد،.اگرچه.

با.عنایت.به.محدودیت.های.مالی.و.اعتباری.دولت.تحقق.چنین.امری.بس��یار.دشوار.است،.اما.

بدون.شک.هزینه.کرد.در.این.عرصه،.از.تحمیل.هزینه.های.بهداشتی،.درمانی.و....جلوگیری.و.

پیش��گیری.خواهد.کرد.و.یقینا.با.تحقق.این.امر،.سالمت.زیست.محیطی.به.نحو.مطلوب.تری.
حفظ.و.تامین.خواهد.شد،.موهبتی.که.کلیت.جامعه.از.ثمرات.آن.منتفع.خواهد.شد.

ش
زار

گـ
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پنجره.ایرانیان:.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.بی��ان.اینکه.اقتصاد.ایران.دچار.چهار.بحران.بدهی.

دولت،.دارایی.س��می.در.نظام.بانکی،.بحران.رفاه.و.بحران.بنگاه.داری.اس��ت،.گفت:.س��اختار.

اقتصادی.ایران.مرکانتیلیس��تی.اس��ت.و.در.این.نظام.اقتصاد.ایران.دو.قطبی.ش��ده؛.یک.قطب.
سوداگران.منتفع.و.یک.قطب.اقشار.فقیر.مستاصل.هستند.

ب��ه.گزارش.ایلنا،.عباس.آخوندی.با.بیان.اینکه.اقتص��اد.ایران.دچار.چهار.بحران.بدهی.های.

دول��ت،.بحران.بانکی،.بنگاه.رفاه.و.بحران.بنگاه.داری.اس��ت،.گفت:.بانک.های.ما.امروز.دچار.

دارایی.های.سمی.شده.اند.و.در.رفاه.هم.با.توجه.به.بودجه.ای.که.اختصاص.دادیم.با.چالش.های.
بسیار.جدی.مواجه.هستیم.و.نظام.بنگاه.داری.هم.مشکالت.بسیار.زیادی.دارد.

وی.با.بیان.اینکه.نتیجه.اجرای.غلط.سیاس��ت.خصوصی.س��ازی.در.ایران.را.یک.پوپولیس��م.

بسیار.شدید.همراه.شد.و.هدفمندی.یارانه.ها.هم.به.صورت.پوپولیسمی.به.اجرا.درآمد..وزیر.راه.

و.شهرس��ازی.افزود:.نتیجه.عمران.ش��هرها.و.دولت.ها.هم.وضعیت.اقتصاد.ایران.را.به.اقتصاد.

س��وداگرانه.بازگرداند..وی.با.تاکید.بر.اینکه.در.چند.س��ال.گذش��ته.تظاهر.به.اقتصاد.آزاد.شد،.

گفت:.در.عمل.و.در.اجرای.سیاس��ت.ها.دولت.به.سمت.نظام.مرکانتیلیستی.رفت.و.نتیجه.تمام.
سیاست.های.اجرایی.نظام.مرکانتیلیستی.گسترده.در.ایران.بود.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.اینکه.محیط.اقتصادی.ایران.یک.ساختار.مرکانتیلیستی.است.

گفت:.هرچند.که.گفته.می.ش��د.به.س��مت.بازار.آزاد.رفتیم.اما.این.گونه.نبود.و.تا.جهت.گیری.ها.
درست.نشود.تمام.راهکارها.نمی.توانند.پاسخگو.باشند.

آخوندی.ادامه.داد:.نظام.مرکانتیلیس��تی.که.در.قرن.ش��انزده.تا.ن��وزده.در.اروپا.حاکم.بود.با.

پدیده.ش��کل.گیری.ملت.�.دولت.همزمان.بود..وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.اینکه.فهم.من.از.

تعریف.مرکانتیلیست.این.است.که.در.این.نظام.یک.اتحاد.استراتژیک.بین.سوداگران.و.قدرت.
سیاسی.شکل.می.گیرد،.گفت:.در.این.نظام.مرکانتیلیسم.دولت.ابزار.دست.سوداگران.می.شود.
وی.اف��زود:.در.ای��ن.نظام.دیوارهای.حمایتی.بلند.می.ش��ود.و.ملی.گویی.افراطی.که.در.بحث.
اقتصاد.با.سیستم.های.حمایتی.بازرگانی.به.آن.جنبه.علمی.می.دهند..آخوندی.گفت:.نکته.بعدی.

در.این.نظام،.رس��میت.بخشیدن.به.انحصار.اس��ت.و.در.اقتصاد.مرکانتیلیستی.رقابت.سرکوب.

می.ش��ود.و.انحصارات.به.مفهوم.پیش��گامان.افتخارات.ملی.ش��ده.اس��ت.و.مورد.ستایش.قرار.
می.گیرد.و.قهرمان.اقتصاد.می.شود.

آخوندی.با.تاکید.بر.اینکه.نتیجه.اقتصاد.مرکانتیلیس��تی.توس��عه.فقر.در.کش��ور.است،.گفت:.

اقتصاد.مرکانتیلیس��م.جامعه.را.به.شدت.دو.قطبی.می.کند.و.در.این.نظام.عده.ای.فقیر.و.عده.ای.
غنی.می.شوند.و.بسیاری.از.جنگ.های.اروپا.هم.ریشه.در.همین.موضوعات.دارد.

آخوندی.با.بیان.اینکه.در.سیستم.اقتصادی.مرکانتیلیستی.دولت.به.ابزاری.برای.رانت.جهت.

عده.ای.تبدیل.می.شود،.گفت:.در.حالی.که.دولت.ابزار.رانتی.عده.ای.می.شود.از.سوی.دیگر.همه.

هزینه.ها.هم.به.یک.عده.دیگر.تحمیل.می.ش��ود..چنانکه.درقرن.16.تا.18.میالدی.هم.اساس.

کارکرد.نیروی.دریایی.انگلس��تان.این.بود.که.ابزار.دس��ت.مرکانتیلیس��ت.ها.شده.بودند.و.تمام.
هزینه.ها.را.به.این.عده.تحمیل.کردند.

وی.افزود:.بخش.عمده.ادبیات.سوداگرانه.با.صرف.قیمت.گذاری.و.اختصاص.سهمیه.می.شود.

و.نتیجه.این.است.که.طبقه.بسیار.کم.درآمد.باید.تمام.هزینه.ها.را.بپردازند..وزیر.راه.و.شهرسازی.

با.تاکید.بر.اینکه.باید.س��همی.روش��ن.از.اقتصاد.ایران.داشته.باش��یم،.گفت:.باید.به.این.سوال.

اساسی.پاسخ.داد.که.آیا.اساسا.افزایش.بدهی.های.دولت.به.زیان.سوداگران.است.و.آیا.این.عده.
انگیزه.ای.برای.رفع.مشکل.بدهی.های.دولت.دارند.

وی.با.بیان.اینکه.وقتی.رقابتی.وجود.ندارد.اساس��ا.چرا..باید.به.دنبال.بهره.وری.پایدار.باش��یم.

گفت:.من.مدعی.هستم.در.ساختار.اقتصادی.کشورمان.به.نظام.مرکانتالیستی.توجهی.نشده.و.
تمام.مباحث.در.بستر.شاهکار.اقتصاد.آزاد.مطرح.شده.و.نه.اقتصاد.مرکانتالیستی.

آخوندی.ادامه.داد:.باید.دید.آیا.سوداگران.نگران.دارایی.های.سمی.120.هزار.میلیارد.تومانی.

بانک.ها.هس��تند.یا.خیر؟.تصور.ما.این.اس��ت.که.همه.عالقه.مندیم.دارایی.س��می.بانک.ها.باید.

کاهش.یابد.و.مش��کل.بدهی.دولت.رفع.ش��ود.اما.همه.عالقه.مند.رفع.این.مشکالت.نیستند.و.
نمی.خواهند.بدهی.های.بانکی.کاهش.یابد.و.اساسا.تصور.ما.غلط.است.

سیاست های پوپولیستی دولت قبل مردم را فقیرتر کرد
وزیر راه و شهرسازی: 
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وی.افزود:.باید.دید.اتفاقی.که.در.چرخه.باطل.مرکانتیلیس��تی.رخ.می.دهد.چیس��ت؟.در.این.

چرخ��ه.بدهی.ها.افزایش.می.یابد.و.درآمد.دولت.قاعدتا.باید.کاهش.یابد..در.این.صورت.مالیات.

افزایش.و.این.اقدام.ضد.تولید.دولت.باعث.این.می.شود.که.درآمدهای.دولت.نیز.بیشتر.کاهش.
پیدا.کند.و.در.نهایت.بدهی.های.دولت.روند.افزایشی.پیدا.خواهد.کرد.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.تاکید.کرد:.کسانی.که.ازطریق.س��وداگری.به.ثروت.رسیدند.به.طور.

قطع.عالقه.مند.به.کاهش.بدهی.های.دولت.نیستند..آخوندی.با.اشاره.به.صحبت.های.چند.روز.

گذش��ته.وزیر.نفت.و.تصویری.که.وی.از.میز.تصمیم.گیری.داده.بود،.گفت:.چندی.پیش.آقای.

زنگنه.گفت.که.وقتی.از.قیمت.گاز.حرف.می.زنیم.با.وزیر.دفاع.و.وزیر.تعاون.طرف.هس��تیم.و.
درباره.هر.موضوعی.که.بخواهیم.صحبت.کنیم.یک.ذینفع.اقتصادی.آن.طرف.میز.حضور.دارد.
آخوندی.گفت:.فرض.ما.بر.این.اس��ت.که.برنامه.ریز.و.سیاس��تگذار.با.منافع.و.خیل.عمومی.
تصمیم.گیری.می.کند.اما.باید.دید.این.تصور.چقدر.درس��ت.اس��ت..آخوندی.افزود:.چندی.پیش.
در.جلس��ه..هدفمندی.یارانه.ها.از.قیمت.گذاری.حمل.و.نقل.صحبت.می.کنیم.که.در.آن.جلس��ه.
آقای.ربیعی.گفتند.از.یک.طرف.به.دنبال.س��رمایه.گذاری.و.س��وددهی.رجا.و.تامین.اجتماعی.
هس��تیم.اما.از.طرف.دیگر.مس��ئولیت.رفاه.اجتماعی.را.به.دنبال.دارم.و.به.دنبال.آن.هستم.که.

قیمت.ها.افزایش.پیدا.نکند.
آخوندی.افزود:.اینکه.همه.طرفدار.رقابت.باشند.را.باید.از.تصوراتمان.حذف.کنیم.و.این.فرض.
خارج.از.محیط.اقتصادی.ایران.اس��ت..وی.با.تاکید.بر.اینکه.اقتصاد.مرکانتیلیس��تی.دو.نتیجه.
بسیار.خطرناک.دارد،.گفت:.اولین.نتیجه.این.است.که.این.سیاست.جامعه.را.دو.قطبی.می.کند.
و.یک.قطب.س��وداگران.منتفع.هس��تند.و.قطب.دیگر.فقیران.مس��تاصل.که.این.همان.چیزی.

است.که10.سال.پیش.در.اقتصاد.ایران.رخ.داد.و.فقر.را.تشدید.کرد.
وزیر.راه.و.شهرس��ازی.ادامه.داد:.نتیجه.دیگر.اقتصاد.مرکانتیلیس��تی.این.اس��ت.که.امکان.
همکاری.های.منطقه.ای.از.بین.می.رود.چرا.که.سوداگران.تنها.به.نفع.خود.می.اندیشند.و.مفهوم.

سیاست.برد.برد.در.این.نظام.اقتصادی.تعریف.نشده.است.
وی.با.اش��اره.به.چهار.بحران.اساس��ی.اقتصاد.ایران.گفت:.در.ش��رایط.تورم.بس��یار.گسترده.
اولویت.بر.کاهش.نرخ.تورم.است.و.همه.چیز.را.به.سمت.کسری.بودجه.صفر.هدایت.می.کنند.

که.نتیجه.آن.عدم.انعطاف.پذیری.است.
وی.افزود:.بحث.بعدی.در.این.موضوع.تحریک.تقاضا.اس��ت.اما.اش��کال.آن.این.اس��ت.که.
تحریک.تقاضا.همواره.با.چس��بندگی.و.کاهش.منابع.مالی.مواجه.اس��ت.و.امروز.بودجه.قدرت.
تحریک.تقاضا.را.ندارد..آخوندی.با.بیان.اینکه.تحریک.تقاضا.از.دهه.40.اجرا.ش��ده.و.گرایش.
سوسیالیس��تی.در.رژیم.قبلی.به.تحریک.تقاضا.برمی.گردد،.گفت:.اگر.به.این.دوره.پنجاه.س��اله.
نگاه.کنیم.می.بینیم.که.در.حال.حاضر.برغم.تمام.سیاست.های.تحریک.تقاضا.با.کاهش.تقاضا.

مواجه.هستیم.
آخوندی.با.اش��اره.به.آخرین.رقم.بدهی.های.دولت.تا.گزارش.های.مربوط.به.آبان.ماه.گفت:.
بدهی.های.مس��تقیم.دولت.198.هزار.میلیارد.تومان،.بدهی.های.شرکت.های.دولت.184.هزار.
میلیارد.تومان.و.بدهی.های.ش��رکت.نفت.هم.160.هزار.میلیارد.تومان.اس��ت.که.مجموع.این.

رقم.برابر.با.50.درصد.تولید.ناخالص.ملی.است.
وی.ب��ا.تاکید.بر.اینکه.راهکاره��ای.پرداخت.این.بدهی.ها.در.مقابل.رقم.آن.بس��یار.ضعیف.
و.ناکارآم��د.هس��تند،.گفت:.راهکاری.که.برای.پرداخت.بدهی.های.دولت.در.نظر.گرفته.ش��ده.
انتش��ار.اوراق.صکوک.اجاره.تا.رقم.10.هزار.میلیارد.تومان،.اس��ناد.و.خزانه.اسالمی.تا.سقف.5.
هزار.میلیارد.تومان.که.این.اوراق.به.س��رعت.خودش.به.بدهی.تبدیل.می.ش��ود.و.راهکار.آخر.
انتشار.اسناد.تسویه.است.که.هیچ.یک.ازاین.اوراق.نمی.تواند.راهکار.مناسب.برای.رفع.مشکل.

بدهی.های.دولت.باشد.
وزیر.راه.و.شهرس��ازی.تاکید.کرد:.حال.این.شرایط.و.بحران.بدهی.برای.بستانکاران.به.غیر.
از.پیمانکاران.ش��رایط.بدی.نیس��ت.و.همه.به.دنبال.رفع.این.مشکل.نیستند..آخوندی.گفت:.از.
10.سال.پیش.موضوع.رد.دیون.دولت.و.واگذاری.شرکت.های.دولتی.به.تامین.اجتماعی.مطرح.
ش��د.که.100.میلیارد.دالر.به.بخش.خصوصی.واگذار.ش��د.که.35.درصد.آن.بابت.رد.دیون.به.

نهادهایی.چون.تامین.اجتماعی.واگذار.شد.
وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.اینکه.داس��تان.بدهی.های.دولت.تمام.ش��دنی.نیست،.گفت:.

می��زان.بده��ی.دولت.به.تامین.اجتماعی.وضعیت.کاهنده.ای.ن��دارد.و.در.حال.حاضر.دولت.45.

هزار.میلیارد.تومان.به.تامین.اجتماعی.بدهکار.اس��ت.که.بیش.از.یک.برابر.آن.یعنی.50.هزار.

میلیارد.تومان.دیگر.بابت.س��ود.این.بدهی.به.تامین.اجتماعی.بدهکار.اس��ت.و.س��ود.بدهی.با.
اصل.آن.برابری.می.کند.

آخوندی.با.بیان.اینکه.از.ابتدا.هم.با.بحث.واگذاری.دارایی.های.دولت.به.صندوق.بازنشستگی.

فوالد.بابت.رد.دیون.و.بدهی.ها.مخالف.بودم،.گفت:.در.آن.زمان.دولت.به.صندوق.فوالد.چیزی.

حدود.12.هزار.میلیارد.تومان.بدهی.داش��ت.که.واگذاری.دارایی.ها.بابت.رد.دیون.تصویب.ش��د.

ام��ا.امروز.می.بینیم.که.بدهی.دولت.به.صندوق.بازنشس��تگی.فوالد.به.19.هزار.میلیارد.تومان.
رسیده.است.و.هنوز.هم.فوالد.از.دولت.طلبکار.است.

وی.تاکید.کرد:.در.حالی.که.می.بینیم.راهکار.رد.دیون.برای.کاهش.بدهی.های.دولت.بی.تاثیر.

ب��وده.ام��ا.تنها.تجربه.اجرایی.برای.رفع.بدهی.دولت.در.دولت.گذش��ته.همین.رد.دیون.ها.بوده.

اس��ت..آخوندی.با.اشاره.به.بحران.دارایی.های.سمی.در.بانک.ها.گفت:.سه.سال.است.که.گفته.

می.ش��ود.نظام.بانکی.با.خش��کی.منابع.مواجه.هستند.و.پول.داغی.که.از.بانک.ها.خارج.می.شود.
در.نهایت.120.هزار.میلیارد.تومان.است.

وی.افزود:.حال.برای.رفع.این.مشکل.چندین.سیاست.ارائه.شد.اما.سیاستی.که.بتواند.کاهش.

دارایی.های.سمی.را.هدفگذاری.کند.ارائه.نشد.و.هیچ.وقت.در.دستور.کار.قرار.نگرفت..آخوندی.

با.اش��اره.به.اعمال.نظارت.در.دو.موسس��ه.بانکی.گفت:.اخیرا.دو.موسس��ه.بانکی.مورد.اعمال.

نظارت.واقع.ش��دند.اما.برای.اینکه.از.سپرده.گذاران.این.موسسات.حمایت.شود.تمام.سوداگران.

این.دو.موسس��ه.در.حاش��یه.امن.قرار.گرفته.اند..این.در.حالی.است.که.درسیستم.بانکی.ژاپن.با.

دارایی.س��می.500.میلیارد.دالری.مواجه.ش��دند.و.در.نهایت.این.دارایی.س��می.را.به.مبلغ.20.
میلیارد.دالر.خریدند.و.سوداگران.زیان.480.میلیارد.دالری.پرداختند.

آخوندی.همچنین.با.اشاره.به.بحران.رفاه.در.ایران.گفت:.به.غیر.از.بودجه.آموزش.و.پرورش.

چیزی.حدود.120.هزار.میلیارد.تومان.بودجه.برای.سیس��تم.رفاهی.ایران.تعریف.ش��ده.اس��ت.

ام��ا.می.بینیم.که.مردم.ایران.در.وضعیت.رفاهی.مناس��بی.ق��رار.ندارند..وی.افزود:.در.حالی.که.

نس��بت.نرخ.ورودی،.صندوق.بازنشس��تگی.به.نرخ.خروجی.آن.0.9.درصد.است.در.کشورهایی.
که.سیستم.های.سالمتی.دارند.این.نسبت.یک.به.شش.است.

وزیر.راه.و.شهرسازی.تاکید.کرد:.برآورد.می.شود.کسری.صندوق.های.بازنشستگی.به.چیزی.

حدود.70.تا.100.هزار.میلیارد.تومان.برس��د.که.این.مش��کل.را.نمی.توان.با.یکس��ری.توصیه.

حل.کرد..آخوندی.گفت:.دولت.به.صندوق.بازنشستگی.کشوری.چیزی.حدود.17.هزار.میلیارد.

تومان.و.به.صندوق.بازنشس��تگی.لش��گری.چیزی.حدود.14.هزار.میلیارد.تومان.و.به.صندوق.

بازنشستگی.فوالد.هزار.میلیارد.تومان.کمک.کرده.است.و.این.نشان.می.دهد.که.صندوق.ها.با.
کسری.منابع.قابل.توجهی.مواجه.خواهند.شد.

آخوندی.با.اش��اره.به.بحران.بعدی.اقتصاد.ایران.گفت:.وضعیت.بنگاهداری.در.ایران.بس��یار.

بد.اس��ت.و.نظام.رقابتی.در.خصوصی.س��ازی.مستقر.نشده.اس��ت..آخوندی.ادامه.داد:.در.حال.

حاضر.ارزش.س��هام.مخابرات.ایران.در.بازار.ایران.چیزی.حدود.11.هزار.میلیارد.تومان.اس��ت.

که.10.هزار.و.800.میلیارد.تومان.آن.برای.همراه.اول.اس��ت.و.تنها.200.میلیارد.تومان.ارزش.

مخابرات.در.بازار.اس��ت.که.باید.50.میلیارد.دالر.س��رمایه.گذاری.ش��ود.تا.مخابرات.به.همین.
جایگاه.دوباره.برسد.

وزیر.راه.و.شهرسازی.با.اشاره.به.میزان.بسیار.ناچیز.سرمایه.گذاری.بخش.خصوصی.در.حمل.

و.نقل.گفت:.در.حال.حاضر.میزان.سرمایه.گذاری.بخش.خصوصی.در.حمل.و.نقل.18.درصد.و.

سهم.دولت.83.درصد.است.که.این.نشان.می.دهد.برغم.واگذاری.ها.هنوز.دولت.در.این.بخش.
سرمایه.گذاری.می.کند.

آخوندی.ادامه.داد:.به.غیر.از.ش��رکت.هواپیمایی.هما،.ارزش.ناوگان.سایر.ایرالین.ها.نزدیک.

به.900.میلیارد.تومان.یعنی.برابر.با.خرید.س��ه.فروند.هواپیما.اس��ت..این.در.حالی.اس��ت.که.

ایرالین.ه��ا.بدهی.5.هزار.و.200.میلیارد.تومانی.دارند.و.ارزش.تمام.ناوگان.هوایی.ایران.حدود.
3.هزار.میلیارد.تومان.برآورد.می.شود.

وی.ادامه.داد:.این.اعداد.و.ارقام.نش��ان.دهنده.این.اس��ت.که.بنگاه.داری.در.ایران.در.وضعیت.
بسیار.بدی.است.و.خصوصی.سازی.ها.به.درستی.انجام.نشده.است.
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تست های ضروری سیستم های نمای شیشه ای کرتین وال
)American Architect Manufactures Association( یAAMA و AEn13830 تست ها 

)Center for window and cladding technology( ی Cwct و تست ترکیب

دکتر شهرام علیزاده، مدیر عامل آلوکد

در.مدل.En 13830..به.ترتیب.از.تست.های.زیر.استفاده.می.شود:
.En 12153......................تست.هوابندی
.En 12155.......... تست.آب.بندی.
En 12179.........تست.مقاومت.در.برابر.باد

تست هوابندی 
این.تس��ت.جهت.نماهای.شیشه.ای.کرتین.وال.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.و.بر.اساس.
فش��ار.اس��تاندارد.مقدار.هوایی.را.که.عبور.می.کند.مورد.س��نجش.قرار.می.دهد.و.نتایج.

به.دست.آمده.را.با.نتایج.بحرانی.مقایسه.می.کند.
تست آب بندی 

نماهای.شیش��ه.ای.کرتین.وال.مورد.اس��تفاده.در.فضاهای.بیرونی.نما.را.مورد.آزمایش.

قرار.داده.و.میزان.نش��ر.)نفوذ(.آب.را.طی.فشار.اس��تانداردی.مورد.سنجش.قرار.می.دهد.
و.این.نتایج.را.بر.اساس.نتایج.بحرانی.مقایسه.کرده.و.سیستم.کالس.بندی.می.شود.

فشار باد 
این.تست.جهت.پروفیل.هایی.که.هنگام.محاسبات.کرتین.وال.انتخاب.می.گردند.مورد.

استفاده.قرار.گرفته.و.ایستایی.این.پروفیل.ها.را.مورد.ارزیابی.قرار.می.دهد.

در.این.تس��ت.در.هنگام.مدل.سازی.فشار.باد،.تغییرات.فیزیکی.پروفیل.های.عمودی.را.
بررسی.می.کنند.و.بر.اساس.این.نتایج.کالس.بندی.سیستم.ها.صورت.می.گیرد.

پس.از.اعمال.مدل.فش��ار.باد.در.سیس��تم.En 13830.مجددا.تس��ت.های.هوابندی.

و.آب.بندی.انجام.می.گیرد..تا.مش��خص.گردد.پس.از.فش��ار.های.باد.نامتعارف.آیا.سیستم.
مقاومت.کافی.دارد.یا.خیر.

همچنی��ن.هم.زمان.با.فش��ار.ب��اد.دینامیکی.)توس��ط.یک.فن.تولید.باد.با.مش��خصات.

.En 13850.استاندارد(.آزمایشات.هوابندی.و.آب.بندی.صورت.می.گیرد.که.فرآیند.تست
را.فراهم.می.آورد..

.در.سال.های.اخیر.اقبال.به.سوی.استفاده.از.نماهای.شیشه.ای.در.بناها.رشد.فزاینده.ای.

داش��ته.اس��ت.و.متعاقب.آن.اطالعات.مصرف.کنندگان.این.سیس��تم.ها.)مش��تریان(.نیز.

افزایش.یافته.لذا..لزوم.رعایت.استانداردهای.جهانی.ضروری.به.نظر.می.رسد.و.کار.انجام.

ش��ده.با.تست.های.اشاره.شده.در.باال.می.بایست.توسط.فروشندگان.)شرکت.های.تولیدی.
و.مجریان(.به.تائید.کارفرما.برسد..

در.سیس��تم.های.نمای.شیش��ه.ای.در.بناها.عالوه.بر.محاسبات.اولیه.جهت.انتخاب.نوع.
سیستم.انجام.تست.های.مذکور.نیز.جهت.کلیت.سیستم.ها.حائز.اهمیت.اساسی.می.باشد.

ره:
شـا

ا

در نوشتار پیش رو دکتر شهرام علیزاده مدیر عامل فرهیخته شرکت آلوکد یکی از مباحث مورد نیاز این صنعت را به صورت کامال فنی 
مطرح کرده اسـت. نمای شیشـه ای کرتن وال سیسـتمی نسـبتا جدید در صنعت نمای کشورمان اسـت که تا کنون با استقبال بسیار 
مناسـب بازار نیز روبه رو بوده اسـت. روشن اسـت آگاهی رسـانی و طرح اطالعات فنی در این زمینه می تواند باعث ارتقای این قبیل 
سیسـتم های نوین در کشـورمان شـود. آنچه در ادامه می آید، مطلبی چکیده و البته سـودمند در زمینه تست های ضروری سیستم های 

نمای شیشه ای کرتین وال است که امیدواریم مورد استفاده دوستان گرامی قرار گیرد. با هم این مقاله را می خوانیم:
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.انجام.این.تس��ت.ها.جهت.هر.پروژه.ای.نتایج.متفاوتی.را.در.بر.خواهد.داش��ت.که.در.
صورت.عدم.حصول.نتیجه.می.توان.با.تغییراتی.در.سیستم.نتایج.الزم.را.کسب.کرد.

در.آزمایش��گاه.های.اختصاص��ی.در.این.خصوص.عالوه.بر.ش��رایط.فیزیکی.بنا.و.نوع.

سیس��تم.مورد.اس��تفاده.ترکیب.این.دو.را.نیز.مورد.ارزیابی.قرار.می.دهند..حتی.در.برخی.
موارد.این.آزمایشات.عالوه.بر.سطح.خارجی.بر.سطح.داخلی.نماها.نیز.اعمال.می.گردد.

پس.از.اعمال.تس��ت.های.اس��تاندارد.تست.فش��ار.باد.با.1.5.برابر.استاندارد.الزم.انجام.

می.گیرد.که.هدف.در.این.آزمایش.مش��اهده.رفتار.س��ازه.در.لحظات.بحرانی.غیر.متعارف.
و.هنگام.تخریب.می.باشد.

 CWCT نحوه انجام تست
در.نماهای.شیش��ه.ای.که.آب.بندی.سیس��تم.معادل.یا.کمتر.از.pa.600.)پاسکال(.
محاسبه.شده.است،.همراه.با.تست.En 13830.قبل.از.اعمال.تست.فشار.باد،.تست.

AAMA 501/2.نیز.مورد.آزمایش.قرار.می.گیرد..
این.تست.خاص.در.کارگاه.ساختمانی.و.در.نمونه.واقعی.اجرا.شده.انجام.می.شود.و.

هم.زمان.تست.آب.بندی.نیز.می.باشد.

در.نماهای.شیشه.ای.که.آب.بندی.سیستم.معادل.pa.600.)پاسکال(.و.باالتر.محاسبه.

شده.است.آزمایشات.CWCT.براساس.استاندارد.های.زیر.انجام.می.گیرد.:
En 12153. . . . هوابندی.
En 12155. . . . آب.بندی.
En 12179. . . . فشار.باد.
En 12153. . . هوابندی.مجدد.
En12155E . . آب.بندی.مجدد.
AAMA 501/1................آب.بندی.براساس.فشار.دینامیکی.
AAMA 501/2. آب.بندی.براساس.پاشش.آب.....................
En 12179. . فشار.باد.حداکثر.)غیر.متعارف(..

همان.گونه.که.مالحظه.می.گردد.تفاوت.تس��ت.های.CWCT.و.En 13830.وجود.

تس��ت.فش��ار.باد.دینامیکی.همراه.با.تس��ت.آب.بندی.در.سیس��تم.CWCT.و.نیز.تست.
آب.بندی.)به.صورت.پاششی.(.می.باشد.

در.تست.AAMA 501/2.هم.زمان.به.نمای.بیرونی.سازه.فشار.بادی.توسط.موتور.

هواپیما.وارد.می.گردد.و.آبی.با.فشار.2.4.بار.به.سطح.نما.پاشیده.می.شود.و.میزان.نفوذ.و.
عدم.نفوذ.آب.به.جداره.داخلی.نما.و.سازه.مورد.ارزیابی.قرار.می.گیرد.

انجام.این.تس��ت.ها.عالوه.بر.شرایط.آزمایش��گاهی.می.تواند.به.درخواست.مشتری.در.

کارگاه.نیز.انجام.گیرد.که.در.این.صورت.تس��ت.فشار.آب.پاششی.اهمیت.زیادی.خواهد.

داش��ت..بر.اساس.این.تست.در.قسمت.به.اتمام.رسیده.نما.و.در.نقاط.بحرانی.آن.با.فشار.
مطابق.استانداردهای.گفته.شده.و.زمان.مشخص.و.دفعات.مکرر.تست.انجام.می.شود.

مطابق.تست:.En 13051:.تست.آب.بندی.به.صورت.زیر.است:
)از.فاصله.1.متری.�.فشار.آب.2.4.بار.�.زمان.30.دقیقه.و.مقدار.آب.5.لیتر.با.دبی.ثابت(

مطابق.تست.AAMA 501/2.تست.آب.بندی.به.صورت.زیر.است:
)از.فاصله.1.5.متری.�.فشار.آب.2.4.بار.�.زمان.5.دقیقه.و.در.سه.نوبت(
در.کشورهای.اروپایی.و.آمریکا.هردو.تست.مورد.قبول.و.استفاده.است.

در.هنگام.انجام.این.تس��ت.از.داخل.بنا،.مش��اهدات.الزم.صورت.می.گیرد.و.در.صورت.

نفوذ.آب،.آن.نقطه.بحرانی.تثبیت.ش��ده.و.نس��بت.به.رفع.ایراد.اقدام.می.گردد.و.س��پس.

مجددا.تس��ت.به.ترتیب.گفته.ش��ده.انجام.می.گیرد.و.نقاط.بحرانی.به.این.ترتیب.مورد.
ارزیابی.و.اصالح.قرار.می.گیرند.

. AAMA 501/6 /.AAMA 501/5.همچنین.تس��ت.های.مرب��وط.ب��ه.زلزل��ه

.  En 14019 /.En 12600.و.تست.های.مقاومت.ضربه.ای.شامل.AAMA 501/7
En 13049 نیز.از.اهمیت.ویژه.ای.برخوردارند.که.در.مجالی.دیگر.به.آن.می.پردازیم.
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هنر مدیریت به زبان ساده
بخش پنجم / مهندس محمدرضا قائمیان ـ قائم مقام مدیرعامل فوم اینداستری

نکاتی از مقاله گذشته:
تعریف بازاریابی:.تامین.رضایت.مشتری.به.شیوه.ای.سودآور.

مدیریـت بازایابی:.در.حقیق��ت.مدیریت.بازاریابی،.تجزیه.و.تحلی��ل،.برنامه.ریزی،.اجرا.و.

کنترل.برنامه.هایی.جهت.ارائه.و.حفظ.فرآیند.دادوس��تدهای.سودآور.با.خریداران.مورد.نظر.به.
منظور.دستیابی.به.اهداف.سازمانی.است.

اهـداف بازاریابـی:.خرید.مج��دد،.وفاداری.مش��تری،.انتقال.دهان.به.ده��ان،.هزینه.کم.
بازاریابی،.ایجاد.تصویر.ذهنی.)برند(.و.غیره.

توجه.داشته.باشید.که.در.این.مقاله.سعی.شده.تا.اصلی.ترین.فرآیندهای.بازاریابی.به.اختصار.
و.به.صورتی.قابل.فهم.توضیح.داده.شود..اصلی.ترین.فرآیندهای.بازاریابی.عبارتند.از:.

فرآیند تحقیقات بازار
.)Targeting(.هدف.گذاری.بازار.،)Segmentation(.یا.بخش.بندی.بازار.STP.فرآیند

.)Positioning(.و.جایگاه.سازی
برای.درک.بهتر.بازاریابی.ابتدا.باید.تعریف.بازار.و.انواع.آن.مش��خص.ش��ود..در.حالت.کلی.و.
عامیان��ه،.بازار.به.محلی.برای.خرید.و.فروش.اطالق.می.گردد..در.متون.فارس��ی.معموال.واژه.
بازار.تنها.برای.یک.محل.اس��تفاده.می.ش��ود.در.صورتی.که.در.متون.انگلیسی،.بازار.عالوه.بر.
معنای.یک.محل.)Market.Place(.مانند.تاالر.بورس.یا.بازار.مواد.غذایی،.معنای.دیگری.
را.نیز.دارد.که.از.آن.با.اصطالح.Market.Space.یاد.می.ش��ود.که.در.این.بازارها.خرید.و.
ف��روش.از.طریق.بازارهای.مجازی.مانند.خرید.و.فروش.ه��ای.اینترنتی.و.خرید.و.فروش.های.
تلفنی.صورت.می.پذیرد..در.علم.بازاریابی.معموال.بازارها.به.چهارگروه.کلی.تقسیم.می.شوند:

بازارهای B2Cچ)Business to Customer(:.در.این.بازارها،.تعامل.کسب.و.کار.از.سوی.
شرکت.ها.یا.مشتریان.حقوقی.آغاز.و.به.مشتریان.حقیقی.ختم.می.شود.

بازارC2Bچ)Customer to Business(:.این.مدل.بازار.برعکس.تعریف.فوق.می.باش��د.

اما.در.متون.جدید.بازاریابی.با.توجه.به.یکسان.بودن.این.دو.تعریف،.معموال.تنها.از.یک.نام.با.
عنوان.B2C،.به.معنای.بازار.مصرفی.استفاده.می.شود.

بـازار B2Bچ)Business to Business(: ای��ن.بازار.به.عنوان.ب��ازار.تجاری.و.به.صورت.
رابطه.ای.دوطرفه.میان.اشخاص.حقوقی.می.باشد.

بازار B2Gچ)Business to Government(: این.بازار.نیز.همانند.بازار.B2B.می.باشد،.

ب��ه.صورتی.که.یکی.از.اش��خاص.حقوقی.ج��ای.خود.را.به.دولت.داده.اس��ت..در.متون.جدید.

بازارهای.B2B.و.B2G.تلفیق.ش��ده.و.تنها.از.نام.B2B.به.عنوان.بازار.تجاری.یاد.می.ش��ود..

)ب��ا.توج��ه.به.حجم.باالی.مطالب.بازاریابی.و.با.توجه.به.این.موضوع.که.نمی.توان.تنها.در.چند.

مقاله.کوتاه.کلیه.مطالب.را.بیان.کرد،.پیش��نهاد.می.ش��ود.فرآیند.تصمیم.گیری.در.بازار.مصرفی.

طب��ق.نظریه.کاتر.و.نظریه.مدرن.فرآیند.تصمیم.گیری.و.مطالب.مرتبط.با.محیط.های.درونی.و.
بیرونی.سازمان.مطالعه.شود(.

نکته.حایز.اهمیت.در.علم.بازاریابی.این.اس��ت.که.در.بازاریابی.موضوعی.یکس��ان.یا.رویکرد.

اس��تراتژی.یکسانی.وجود.ندارد،.بلکه.تنها.روش.یا.متود.برخورد.با.مسائل.یکسان.می.باشد..از.

این.رو،.برای.ادامه.این.متن.روش.پیش��نهاد.شده.توس��ط.آقای.کاتلر.به.صورت.مختصر.اشاره.
...STP.،می.گردد..طبق.نظر.آقای.کاتلر.گام.های.اصلی.بازاریابی.عبارتند.از:.تحقیقات.بازار

نخس��تین.گام.در.فرآینده��ای.بازاریابی.و.برخورد.با.مس��ایل،.موض��وع.تحقیقات.بازار.

)Marketing.Research(.اس��ت..شایان.ذکر.اس��ت.که.اطالعات.استخراج.شده.از.

ای��ن.گام.می.تواند.در.کلیه.گام.های.آتی.و.همچنین.تدوین.اس��تراتژی.نیز.اس��تفاده.گردد..

تحقیقات.بازاریابی.بررسی.کامل.موضوع.مورد.بحث.به.روش.های.عینی.و.منسجم.و.قابل.
استناد.می.باشد.که.مراحل.کلی.و.خالصه.آن.عبارتند.از:.

1..تنظیم.یا.تعریف.مس��ئله،.2..روش.گردآوری.اطالعات.)مدل.ها.و.فرم.ها(،.3..نمونه.گیری،.
4..گردآوری.اطالعات،.5..پردازش.اطالعات.و.تجزیه.و.تحلیل.و.6..تهیه.گزارش.نهایی.

البت��ه.متداول.تری��ن.روش.تحقیقات.بازار،.اخ��ذ.اطالعات.از.طریق.پرسش��نامه.یا.انجام.

مصاحبه.میدان��ی.به.همراه.جمع.آوری.اطالعات.از.طریق.اینترن��ت،.روزنامه،.کتابخانه.ها.و.

مصاحبه.با.خبرگان.صنعت.می.باش��د..معموال.ش��رکت.هایی.که.تیم.بازاریابی.دارند.از.روش.

Benchmarking.و.روش.تحلیل.رقبا.نیز.استفاده.می.کنند.که.باید.خاطر.نشان.ساخت.

که.اس��تفاده.از.دو.روش.اخیر،.زمانی.پیش��نهاد.می.شود.که.از.مش��اور.حرفه.ای.بازاریابی.یا.

اس��تراتژی.استفاده.می.ش��ود،.زیرا.تحلیل.اطالعات.به.دست.آمده.در.این.دو.روش.می.تواند.

باعث.نابودی.ش��رکت.ش��ود..با.توجه.به.این.موضوع.که.اطالعات.بس��یار.زیادی.در.زمینه.

تحقیقات.بازار.و.مدل.های.آن.در.دسترس.می.باشد.مباحث.تکمیلی.را.برعهده.خواننده.مقاله.
گذاشته.و.در.ادامه.به.مبحث.مهم.و.پرکاربرد.STP.می.پردازیم.

Segmentation بخش اول: بخش بندی بازار یا
بخش.بندی.بازار.به.زبان.س��اده.عبارتس��ت.از.تقس��یم.بندی.مش��تریان.به.صورت.همگن..
مشتریان.همگن.به.مشتریانی.گفته.می.شود.که.در.یک.بخش.از.بازار.به.محرک.های.یکسان،.

پاسخ.یکسان.می.دهند..
در.اینجا.این.پرس��ش.پیش.می.آید.که.چرا.باید.بازار.را.بخش.بندی.کرده.یا.محصول.خود.را.
تنها.برای.بخشی.از.بازار.طراحی،.تولید.و.ارائه.کرد؟.در.پاسخ.باید.گفت.که.برای.پوشش.دادن.
به.تمام.س��الیق.می.بایست.همیشه.مورد.غضب.تمام.س��الیق.بود..در.حقیقت.هیچ.محصول.
یا.خدمتی.در.دنیا.یافت.نمی.ش��ود.که.بتواند.تمام.س��الیق.را.پوشش.دهد.زیرا.پوشش.دادن.به.

سلیقه.یک.گروه.به.معنای.حذف.سلیقه.گروه.دیگر.می.باشد..
برای.مش��خص.ش��دن.بخش.بندی.بازار.به.مث��ال.Rolex.و.یک.برند.معمولی.از.س��اعت.
می.پردازیم..هر.دو.محصول.یک.کارآیی.را.دارند.و.یک.هدف.را.دنبال.می.کنند.اما.آیا.خریداران.
یکس��انی.دارند؟.برندهای.معمول��ی،.در.حالت.کلی،.معموال.بخش.های��ی.از.بازار.را.برای.خود.
انتخ��اب.می.کنند.ک��ه.قیمت.پایین.را.مد.نظر.قرار.می.دهند،.در.حالی.که.برند.Rolex.معموال.

بخش.هایی.از.بازار.را.انتخاب.می.کند.که.سطح.درآمد.بسیار.باالیی.دارند.
حجم.بازار.Rolex.بس��یار.کمتر.از.حجم.بازار.برندهای.معمولی.می.باش��د.اما.حاش��یه.سود.

ره:
شـا

ا

بخش پنجم از مقاله هنر مدیریت به زبان سـاده، نوشـته مهندس قائمیان از نظر شـما می گذرد. این سری از مقاالت، هنر مدیریت را با اتکا بر 
اصول نوین مدیریتی و نیز ذکر مثال و داستان هایی کوتاه مورد بررسی قرار می دهد. در بخش نخست این مقاالت شالوده اصلی این بحث بیان 
شد. در بخش دوم مبحث برندینگ مورد بررسی قرار گرفت. در بخش سوم با توجه به نزدیک شدن به ایام نمایشگاه در و پنجره تهران، نکات 
مربوط به تبلیغات نمایشـگاهی بررسـی شد. در بخش چهارم بررسی موضوع بازاریابی آغاز شد که در این بخش نیز ادامه یافته است. الزم به 
ذکر اسـت که مهندس قائمیان دارای مدرک لیسـانس مهندسـی متالوژی و فوق لیسـانس ام بی ای با گرایش استراتژی بوده و در سابقه کاری 
1۵ سـاله ایشـان، حدود 6 سال فعالیت تخصصی در حوزه ارائه خدمات مشاوره کسب و کار در حوزه های برندینگ، مارکتینگ و منابع انسانی به 
سـازمان های مختلف و 3 سـال سابقه فعالیت به عنوان مدیر پروژه های بازاریابی و 3 سال سـابقه تدریس گزارش نویسی در شرکت های معتبر 

حوزه مدیریت مانند گروه گسترش، گروه هشت و غیره به چشم می خورد.
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بسیار.باالیی.را.در.اختیار.خواهد.داشت..برای.مثال.و.روشن.شدن.روش.بخش.بندی،.گروه.
بخش.های.بازار.پوشاک.را.مشخص.می.کنیم..گروه.های.اصلی.عبارتند.از:.

�.مردانه،.زنانه،.بچگانه
�.سنتی،.مدرن

�.رسمی،.اسپرت
No name.برند.و.�

�.قیمت.پایین،.متوسط.و.باال
�.شلوار،.باال.پوش.و....

�.عمومی،.تخصصی.)مانند.لباس.پزشکان.و.......(
برای.مش��خص.ش��دن.تعداد.بخش.های.ب��ازار.باید.تعداد.بازارهای.هر.گ��روه.را.در.تعداد.
بازارهای.گروه.های.دیگر.ضرب.کرد.که.طبق.این.روش.بخش.های.مختلف.بازار.پوش��اک.
بی��ش.از.2300.بخش.می.باش��د..به.عنوان.مثال.یکی.از.این.بخش.ها،.کت.اس��پرت.مدرن.

مردانه.با.قیمت.متوسط.می.باشد.
برای.بخش.بندی.اثر.بخش،.رعایت.نکات.زیر.ضروری.است:

.بخش.بندی.نباید.بس��یار.ریز.باشد،.قابل.دسترس.باشد،.قابلیت.اندازه.گیری.داشته.باشد،.
قابلیت.جدا.شدن.از.سایر.بخش.ها.را.داشته.باشد.و.قابلیت.اجرا.داشته.باشد.

Targeting بخش دوم: هدف گذاری بازار یا
پ��س.از.بخش.بندی.ب��ازار.باید.بخش.هایی.از.بازار.مش��خص.گ��ردد.و.برای.بخش.های.
مش��خص.ش��ده،.برنامه.ریزی.ورود.به.بازار.یا.برنامه.ریزی.ماندن.در.همان.بخش.مشخص.

گردد..مهم.ترین.شاخص.ها.برای.هدف.گذاری.عبارتنداز:
• شاخص.های.مالی.مانند.حجم.خرید.بازار،.رشد.بازار،.حاشیه.بازار

• شاخص.های.ساختاری.مانند.میزان.رقبا،.موانع.و.قوانین.بازار
اهداف اسـتراتژیک شـرکت:.در.حقیقت.بخشی.را.انتخاب.می.کنیم.تا.توان.رقابت.در.
آن.را.داش��ته.باش��یم..به.عنوان.مثال.برای.ورود.به.بازار.افغانستان.در.صنعت.پوشاک،.منظر.
ش��اخص.های.مالی.می.تواند.عوام��ل.دیگر.را.نادیده.بگیرد.و.برنامه.های.ش��رکت.را.کال.با.
تغییر.مواجه.سازد..برای.هدف.گذاری.یا.Targeting.دو.روش.نموداری.وجود.دارد.که.به.

صورت.های.زیر.می.باشد:
تک نمودار:.در.این.روش.بازار.مورد.نظر.را.در.یک.نمودار.با.دو.محور."میزان.خطرناک.

بودن." و."حجم.قرارداد" مشخص.کنید.)مانند.نمودار.زیر(.

.در.نمودار.فوق.بر.اساس.تحقیقات.بازار.و.بررسی.رقبا،.هدف.گذاری.های.رقبا.نیز.می.تواند.

مش��خص.ش��ود.و.طبق.آن.هدف.اصلی.ش��رکت.یا.بازار.هدف.ش��رکت.مشخص.گردد.تا.

مدیران.بتوانند.با.تدوین.استراتژی.و.برنامه.ریزی.به.سمت.مسیر.فوق.حرکت.کنند..معموال.
در.این.روش.بخش.کلی.بازار.مشخص.می.شود.

 تلفیـق نمودارهـا: در.ای��ن.روش.باید.نموداره��ای.مختلف.با.ثابت.ب��ودن.محور.افقی.

با.عنوان."قیمت" مش��خص.گ��ردد..در.هر.نمودار.جایگاه.رقبا.مش��خص.می.گردد..در.این.

روش.منظور.از.رقبا،.تنها.رقبای.اصلی.و.هم.تراز.ش��رکت.نیس��ت؛.بلکه.کلیه.رقبا.)حتی.به.

صورت.گروهی.در.صورت.شبیه.بودن.خدمات(.مشخص.و.نمره.گذاری.می.گردد..در.نهایت.

میانگی��ن.وزنی.اعداد.و.نمودارهای.گرفته.ش��ده،.در.قالب.یک.نم��ودار.برای.آن.محصول.

می.آید..در.این.وضعیت.تیم.اس��تراتژی.ش��رکت.بازار.هدف.را.تعیین.و.برنامه.ریزی.را.آغاز.

می.کنن��د..)محورهای.دیگر.در.این.روش.می.تواند.کیفیت،.نوع.خدمت،.توزیع،.خدمات.پس.

از.ف��روش،.تبلیغات.و.ارزش.برند.و.......باش��د(..نکاتی.ک��ه.در.انتخاب.بازار.هدف.تاثیرگذار.
می.باشد.عبارتند.از:.

الف(.هرچه.سود.بیشتر.باشد،.ریسک.بیشتر.است.
ب(.س��بدی.از.بخش.ها.را.انتخاب.کنیم.به.صورتی.که.از.مشتریان.سودآور.و.استراتژیک.
درون.آن.باشد.)البته.باید.به.یاد.داشت.که.بخش.انتخاب.شده.تبدیل.به.کل.بازار.نشود(.

ج(.نیروه��ای.ف��روش.حرفه.ای.معموال.تمایل.به.کار.در.بخش��ی.از.ب��ازار.دارند.که.تعداد.

قرارداد.کم،.حاش��یه.س��ود.باال.و.ریس��ک.باال.دارند.چون.تراکم.کاری.کم.اس��ت.و.در.این.

مناط��ق.رقابت.زیادی.وجود.ن��دارد.)معموال.یکی.از.عوامل.انتخاب.بخش.های.بازار،.نیروی.
انسانی.شاغل.در.شرکت.می.باشد(.

د(.از.سیستم.goal.programing.یا.رتبه.بندی.اهداف.استفاده.کنیم..
ب��رای.تکمی��ل.مثال.اول.این.مقاله.در.زمینه.س��اعت.Rolex.باید.خاطر.نش��ان.کرد.
که.هر.ش��رکتی.نمی.تواند.Rolex.ش��ود.و.یا.حتی.اگر.مدیران.ش��رکت.Rolex.بخش.
متناس��ب.ب��ا.خود.را.رها.کنن��د.و.در.بخش.های.رقابتی.)قیمت.پایین(.وارد.ش��وند،.قطعا.

شکست.خواهند.خورد.
Positioning بخش سوم: جایگاه سازی یا

بسیاری.از.صاحب.نظران.علم.بازاریابی،.جایگاه.سازی.را.به.عنوان.اصل.و.قلب.رفتار.بعدی.

ش��رکت.در.بازار.می.دانند..به.کالم.س��اده،.جایگاه.س��ازی.به.این.پرسش.پاسخ.می.دهد.که.

»من.می.خواهم.چه.تصویری.از.خود.نس��بت.به.رقبا.در.ذهن.مش��تری.بسازم؟«.و.به.زبان.

آکادمیک،.طراحی.ش��خصیت.و.هویت.شرکت.است..بسیاری.از.مطالب.هویت.سازی.)البته.
نسبت.به.بازار.هدف.انتخاب.شده(.در.مباحث.برندینگ.آورده.شده.است..
برای.Positioning.ایده.آل.باید.3.شاخص.زیر.در.یک.راستا.باشند:

Corporate Branding:.اگر.در.س��طح.ش��رکت.باشد.در.صورتی.که.موفقیت.تبدیل.
شود.به.برند.شرکتی؛

Product Branding: اگر.در.س��طح.محصول.باش��د.در.صورت��ی.که.موفقیت.تبدیل.
شود.به.برند.کاال؛

Pesonal Branding: اگر.در.س��طح.فرد.باشد.در.صورتی.که.موفقیت.تبدیل.شود.به.
برند.شخصی.

کلیدی.ترین.موضوع.در.بحث.جایگاه.سازی.این.می.باشد.که.باید.متناسب.با.امکانات.باشد.

و.به.مرور.زمان.تغییر.نکند،.زیرا.تغییر.جایگاه.سازی.بدون.برنامه.و.بعد.تبلیغاتی.و.....نابودی.
جایگاه.شرکت.را.به.ارمغان.می.آورد..

در.حقیقت.جایگاه.س��ازی.چهارچ��وب.اصلی.آمیزه.های.بازاریاب��ی.)4P.معروف.کاتلر(.را.

ش��کل.می.دهد.که.در.این.زمینه.جناب.آقای.دکتر.ش��هبازپور.در.ش��ماره.های.98.تا.100.

نشریه.پنجره.ایرانیان.در.رابطه.با.عناصر.آمیخته.بازاریابی.مطالب.کاملی.را.عنوان.کرده.اند..

نکته.نهایی.در.جایگاه.س��ازی.این.می.باشد.که.جایگاه.طراحی.شده.تنها.روی.کاغذ.پیش.

روی.ما.می.باشد.که.می.بایست.تاثیرش.را.در.ذهن.مشتری.ایجاد.کند.و.در.آن.رخنه.کند.تا.
بتوانیم.از.آن.جایگاه.برای.برندینگ.در.آینده.دور.استفاده.کنیم.

ب��ا.توج��ه.به.محدودیت.های.انتش��ار.این.مقاالت.در.نش��ریه.از.بابت.حج��م.اطالعات.و.

سیاس��ت.های.از.پیش.نوشته.شده.برای.آشنایی.مختصر.به.زبان.ساده.با.اطالعات.مدیریتی.

در.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.س��عی.بر.آن.خواهد.شد.تا.مجموعه.سریالی.مقاالت.مدیریت.به.

زبان.س��اده،.با.بحث.اس��تراتژی.به.پایان.رس��یده.و.در.آینده.در.صورت.درخواست.دوستان.

مبن��ی.بر.ارائه.توضیحات.بیش��تر.در.یک.موضوع.خاص،.تنها.هم��ان.موضوع.خاص.مورد.
موشکافی.قرار.گیرد.
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تامین مسکن در داخل شهر با مسکن مهر در بیابان فرق دارد 
دکتر حسن روحانی در دیدار با اعضای شورای مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

پنجره.ایرانیان:.دولت.یازدهم.در.زمینه.مس��کن.چن��د.برنامه.دارد.که.از.جمله.آنها.

صن��دوق.پس.انداز.جوانان.اس��ت.تا.ب��ا.پس.انداز.آنان.در.کن��ار.کمک.هایي.که.بانک.
مسکن.از.طریق.تسهیالت.در.اختیارشان.قرار.مي.دهد.بتوانند.صاحب.مسکن.شوند.
ب��ه.گزارش.ایرنا،.دکتر.حس��ن.روحان��ی.روز.21.فروردین.م��اه.در.دیدار.با.اعضای.
ش��ورای.مرکزی.بنیاد.مس��کن.انقالب.اسالمی.ضمن.تبریک.س��الروز.حساب.100.
حضرت.امام)ره(.و.شروع.فعالیت.این.بنیاد.افزود:.بنیاد.مسکن.در.طول.تاریخ.فعالیتش.
موفقیت.های.خوبی.در.زمینه.بازس��ازی،.بهسازی.و.ساماندهی.مسکن.های.روستایی.

و.طرح.های.هادی.داشته.است.
رئیس.جمهوری.با.اشاره.به.اینکه.شاید.با.صرفه.ترین.کار.در.گذشته.این.بود.که.به.
بافت.فرسوده.توجه.بیشتری.می.شد،.گفت:.تامین.مسکن.در.داخل.شهر.یا.اطرف.آن.

با.مسکن.مهر.در.بیابان.فرق.دارد.
وی.ادام��ه.داد:.دولت.یازدهم.در.زمینه.مس��کن.چند.برنام��ه.دارد.که.از.جمله.آنها.
صن��دوق.پس.انداز.جوانان.اس��ت.تا.ب��ا.پس.انداز.آنان.در.کن��ار.کمک.هایی.که.بانک.
مسکن.از.طریق.تسهیالت.در.اختیارشان.قرار.می.دهد.بتوانند.صاحب.مسکن.شوند.

رئیس.دولت.یازدهم.اظهار.داشت:.وقتی.در.تاریخ.می.بینم.یکی.از.نهادهایی.که.در.

ماه.های.آغازین.پس.از.پیروزی.انقالب.حضرت.امام.دستور.تشکیل.آن.را.دادند،.بنیاد.

مسکن.بود،.این.نشانگر.نیاز.جامعه.به.مسکن.و.اهمیت.آن.در.زندگی.مردم.است.
روحانی.گفت:.حتی.در.دس��تور.امام.)ره(.برای.افتتاح.حس��اب.100.قبل.از.تش��کیل.
جهاد.س��ازندگی.و.بس��یاری.از.نهادهای.انقالبی.دیگر.بوده.است.و.در.حکم.امام)ره(.
هم.روش��ن.بود.که.امام)ره(.از.این.که.بخش.های.کم.درآمد.جامعه.مسکن.مناسب.در.
اختی��ار.ندارند،.کامال.در.رنج.هس��تند.و.از.همان.فرمان.برمی.آید.که.اراده.ایش��ان.بر.
این.بوده.که.در.زمانی.کوتاه.افراد.به.شدت.نیازمند.را.برای.تامین.مسکن.یاری.کنیم.
وی.اف��زود:.البته.امام)ره(.می.خواس��ت.دولت.در.تامین.زمین.و.از.طرفی.ثروتمندان.
جامعه.در.تامین.مس��ئله.مالی.و.از.سویی.دیگر.بنیاد.مستضعفان.در.کنار.یکدیگر.قرار.

بگیرند.و.مسئله.مسکن.را.تا.حد.زیادی.حل.کنند.
رئیس.جمهوری.گفت:.مس��کن.همانند.امنیت،.س��المت.و.آم��وزش.می.ماند.و.جزو.
نیازهای.فراگیر.در.جامعه.اس��ت.و.در.فرهنگ.ایرانی.مس��کن.در.کنار.این.که.محلی.
برای.زندگی.بوده.به.عنوان.پس.انداز.اصلی.خانوار.مطرح.بوده.است.و.یکی.از.مسائلی.

است.که.افراد.از.جوانی.برای.تامین.آن.تالش.می.کنند.
روحانی.گفت:.مسکن.تنها.به.عنوان.محل.خوابگاه.نیست.و.به.تعبیر.قرآنی.که.بیت.
و.خانه.باید.محل.آرامش.و.سکون.و.سکونت.باشد،.مدنظر.قرار.دارد..وی.اضافه.کرد:.
برخی.از.اف��راد.جامعه.اکثر.عمر.خود.را.در.محیط.خانه.می.گذرانند.از.جمله.خانم.های.
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خانه.دار.و.یا.افرادی.که.ش��غل.آنها.در.درون.خانه.اس��ت،.بنابراین.مس��کن.تنها.محل.
استراحت.نیست.بلکه.محل.عبادت.و.اشتغال.مردم.نیز.می.باشد.

رئیس.دولت.تدبیر.و.امید.خاطرنش��ان.کرد:.تربیت.هم.از.مس��کن.شروع.می.شود.و.

آغاز.تربیت.فرزندان.جامعه.است..پس.مسکن.مکانی.جمعی.است.برای.یک.مسلمان،.

و.یک.مکان.مقدس.است،.چرا.که.در.آن.عبادت،.تعلیم.و.تربیت.و.محبت.والدین.به.
فرزندان.و.فرزندان.به.والدین.شکل.می.گیرد.

روحانی.گفت:.برغم.این.که.جهان.خلقت.همه.عرصه.وجودی.خداوند.اس��ت،.ولی.

بیتی.را.به.نام.خانه.خدا.در.نظر.گرفته.اس��ت.تا.محل.عظمت.و.عبادت.مس��لمانان.و.
مردم.باشد،.پس.خانه.سازی.و.ساخت.مسکن.اقتدا.به.راه.ابراهیمی.است.

رئیس.جمهوری.گفت:.مس��کن.جزو.نیازهای.اولیه.مردم.اس��ت.و.حضرت.امام)ره(.

بر.آن.تاکید.داش��تند.و.امروز.نیز.مقام.معظم.رهبری.به.این.مس��ئله.تاکید.دارد.منتها.

در.س��ال.های.اخی��ر.کلیت.مس��کن.با.فراز.و.ف��رودی.مواجه.ش��د.و.30.تا.35.درصد.

س��رمایه.گذاری.مسکن.که.می.بایست.همیشه.در.بخش.مسکن.صرف.شود،.در.اواخر.

دهه.80.به.دو.برابر.رسید.و.بیش.از.70.درصد.سرمایه.گذاری.در.مسکن.صورت.گرفت.
که.بخش.بزرگی.به.خانه.های.مجلل.و.مراکز.تجاری.اختصاص.یافت.

وی.ادامه.داد:.از.طرفی.تورم.افزایش.یافت.و.سود.پس.انداز.نیز.به.صورت.دستوری.

کاهش.یافته.بود.و.از.س��وی.دیگر.سرمایه.گذاری.برای.تولید.به.دلیل.واردات.بی.رویه.
با.مشکل.مواجه.گردیده.بود.

وی.با.اشاره.به.این.که.سود.بانکی.باید.متناسب.با.تورم.باشد،.اظهار.داشت:.در.آن.

زم��ان.یکی.از.راه.هایی.که.مردم.پیدا.کرده.بودند.و.برایش��ان.قابل.اعتماد.بود.تا.پول.

خود.را.پس.انداز.کنند،.بخش.مسکن.بود.و.به.همین.جهت.سرمایه.عظیمی.به.سمت.

مس��کن.حرکت.کرد.و.قیمت.مس��کن.به.طور.مداوم.در.حال.افزایش.بود.و.از.س��وی.

دیگر.متقاضیان.قدرت.خرید.نداشتند،.بنابراین.در.سال.91.و.اوایل.92.با.شروع.رکود.
و.افزایش.مسکن.مواجه.شدیم.

رئیس.جمهوری.گفت:.در.دولت.یازدهم.تالش.ش��د.تا.تورم.مهار.ش��ود،.برغم.این.

که.دولت.گذش��ته.برای.جبران.شکاف.مسیری.را.انتخاب.کرد.که.خطرناک.بود.و.آن.

اس��تفاده.از.پول.بانک.مرکزی.برای.ساخت.مس��کن.بود.که.ریسک.بسیار.بزرگی.به.

حس��اب.می.آید.و.به.تعبیر.من.پول.بانک.مرکزی.صرفا.باید.در.ش��رایط.اضطرار.و.آن.
هم.در.حد.محدود.که.از.خطر.نجات.پیدا.کنیم،.مورد.استفاده.قرار.گیرد.

روحانی.گفت:.متاسفانه.در.آن.دوران.پول.بانک.مرکزی.وارد.مسکن.شد.که.عامل.

بزرگ.تورم.گردید.و.این.کار.به.نوعی.برداش��ت.از.جیب.مردان.اس��ت.چراکه.عامل.
اصلی.تورم.کسری.بودجه.می.باشد.

روحانی.افزود:.ما.برای.کنترل.تورم.از.آغاز.دولت.یازدهم.مهم.ترین.راه.را.مسئله.پایه.

پولی.و.عدم.بهره.برداری.از.پول.بانک.مرکزی.در.روزهای.س��خت.قرار.دادیم.اگرچه.

بانک.مس��کن.معضلی.شد.پیش.پای.دولت.یازدهم.ولی.چون.دولت.قبل.تعهداتی.را.
به.مردم.ایجاد.کرده.بود،.دولت.یازدهم.باید.آن.را.به.دوش.می.کشید.

وی.تصریح.کرد:.مگر.مسکن.مهر.قرار.بود.به.صورت.ساختمان.دارای.دیوار.و.سقف.

باشد؟.نیازمندی.های.طرح.مس��کن.چطور.تامین.می.شود؟.پلیس،.بهداشت،.آموزش،.

آب،.برق.و.گاز.هیچ.یک.از.این.ها.در.نظر.گرفته.شده.بود؟.پس.برای.حل.مسکن.باید.
راه.صحیح.را.انتخاب.کنیم.

رئیس.دولت.تدبیر.و.امید.گفت:.بنیاد.مس��کن.و.اس��اس.آن.برای.روستاها.و.شرایط.

خاص.غیرقابل.پیش.بینی.و.برای.افرادی.که.شرایط.درآمدی.آنها.به.هیچ.عنوان.اجازه.

نمی.دهد.روزی.صاحب.مسکن.شوند،.در.نظر.گرفته.شده.است.و.شاید.در.بسیاری.از.

موارد.درآمد.فرد.به.گونه.ای.نیس��ت.که.بتواند.پس.انداز.مکفی.برای.امر.مهم.مس��کن.

داشته.باشد.که.دولت.و.بانک.باید.به.کمک.چنین.افرادی.بیایند.و.در.کنار.خیرین.به.
بخش.مسکن.بپردازند.

روحانی.گفت:.البته.ما.در.زمینه.مس��کن.در.کش��ور،.بخش.خصوصی.توانمندی.که.

باری.را.به.دوش.بگیرد،.زیاد.نداریم.و.این.مهم.در.بس��یاری.از.کشورها.توسط.بخش.

خصوصی.انجام.می.شود..ضمن.این.که.نیازمند.تحقیقات.مفصل.در.زمینه.حفظ.انرژی.
و.کاهش.انرژی.و.بهره.برداری.از.فضا.در.موضوع.مسکن.هستیم.

وی.با.اش��اره.به.این.که.نوع.مصالح.به.کار.رفته.در.مس��کن.در.دنیا.پیش��رفت.های.

خوبی.را.داشته.است،.گفت:.در.مسکن.های.جدیدی.که.در.برخی.از.شهرهای.اروپایی.

ساخته.می.شود،.دیوارهایی.از.کاه.فشرده.و.ساقه.گندم.با.مخلوط.چسب.به.کار.می.رود.
که.در.سرما.و.گرما.و.در.مقابل.زلزله.موثر.است.

رئی��س.دول��ت.تدبیر.و.امید.گفت:..انواع.مصالح.امروز.در.دنیا.با.ش��یوه.های.مختلف.

در.حال.تولید.اس��ت.و.ما.نیز.باید.در.بخش.تحقیقات.بتوانیم.مسکن.ارزان.و.بهداشت.
بهتر.را.تامین.کنیم.تا.در.برابر.حوادث.غیرمترقبه.و.کاهش.مصرف.انرژی.موثر.باشد.
رئیس.جمهوری.گفت:.با.مش��کالتی.به.نام.مهاجرت.های.بی.رویه.در.ش��هرهای.
بزرگ.مواجه.هس��تیم.که.تصرفات.غیرقانونی.را.ایجاد.می.کند.و.مسائل.فرهنگی.که.

ریشه.آن.به.مسئله.اشتغال.باز.می.گردد.در.آن.موثر.است.
روحانی.افزود:.در.بسیاری.از.کشورها،.بخش.خصوصی.خانه.هایی.را.معامله.می.کند.
و.در.کنار.فضای.س��بز.و.تفریحی،.ورزش��ی.و.خدماتی،.بخش��ی.را.به.مسئله.مسکن.
اختصاص.می.دهد.و.تجمیع.می.کند.و.ما.نیز.باید.مدلی.برای.مسئله.مسکن.پیدا.کنیم.
وی.تصریح.کرد:.اگر.فکر.کنیم.با.پول.دولتی.مشکالت.جامعه.حل.می.شود.درست.
نیست..در.اقتصاد.مقاومتی.نیازمند.سرمایه.هستیم.و.باید.از.بخش.خصوصی.و.جذب.

سرمایه.داخلی.و.خارجی.در.زمینه.های.مختلف.از.جمله.مسکن.بهره.مند.شویم.
رئیس.جمهوری.افزود:.ما.در.بافت.فرسوده.حرکت.خوبی.نداریم.و.اگر.بنیاد.مسکن.
طرح.هایی.داشته.باشد.مشروط.به.جذب.سرمایه.توسط.بخش.خصوصی،.دولت.از.آن.
حمایت.خواهد.کرد،.ولی.باید.هدف.این.باش��د.که.مشکالت.مردم.به.بهترین.شیوه.از.

لحاظ.مسکن.حل.شود.
روحانی.تصریح.کرد:.نیازمندی.جامعه.زیاد.و.بافت.فرسوده.گسترده.است.و.موضوع.
دیگر.آماده.کردن.مکان.هایی.برای.س��اخت.ش��هرک.و.شهر.است..فرق.دارد.شهری.
که.از.ابتدا.با.در.نظر.گرفتن.تمام.مسائل.زیرساخت.طراحی.شود.با.شهری.که.از.ابتدا.

روستا.بوده.و.سپس.گسترش.یافته.است.
وی.خطاب.به.مسئوالن.بنیاد.مسکن.گفت:.اگر.مکان.های.مناسب.پیدا.کنید.که.آب.
آن.قابل.تامین.باش��د،.دولت.سرمایه.گذاری.خواهد.کرد.تا.مسکن.از.رکود.خارج.شود.

چرا.که.حل.این.مشکل.در.جهت.حل.اشتغال.است.
رئی��س.جمهوری.همچنین.با.اش��اره.به.این.که.روس��تاها.می.توانن��د.مراکزی.به.
عنوان.گردش��گری.به.حساب.آیند،.گفت:.اجرای.طرح.های.مسکن.از.جمله.طرح.های.
هادی.توسط.بنیاد.مسکن.انقالب.اسالمی.در.این.زمینه.موثر.است.اگرچه.30.درصد.
جمعیت.کش��ور.در.روس��تاها.زندگی.می.کنند.ولی.حل.فضا.و.بهس��ازی.و.نوس��ازی.
مس��کن.روستایی.از.موضوعات.مهمی.اس��ت.که.دولت.امسال.نیز.بیش.از.گذشته.به.

بنیاد.کمک.خواهد.کرد.
روحانی.با.اش��اره.به.اینکه.همواره.عملکرد.بنیاد.مسکن.تحسین.بر.انگیز.بوده.است،.
افزود:.در.ساختمان.س��ازی.و.بهس��ازی.و.نوس��ازی.بناها.باید.فرهنگ.ایرانی.در.نظر.

گرفته.شود.و.مسکن.های.ما.باید.همواره.با.تمدن.و.فرهنگ.اسالمی.همراه.باشد.
وی.اضافه.کرد:.در.زمینه.مس��کن.یکی.از.مس��ئولیت.های.مهم.دولت.در.کنار.حل.
مشکالت.مسکن،.خروج.مسکن.از.رکود.است.و.آخرین.خبرها.در.روزهای.اولیه.سال.
جاری.حرکت.در.زمینه.خروج.مسکن.از.رکود.است.که.آغاز.شده.اگرچه.کافی.نیست.

و.مسیر.زیادی.در.پیش.داریم.ولی.دولت.اقدامات.خود.را.انجام.خواهد.داد.
رئیس.جمهوری.تصریح.کرد:.مس��کن.مهر.را.با.هر.مشکلی.تکمیل.خواهیم.کرد.و.
با.کمک.بیش��تر.به.بنیاد.مس��کن.برای.طرح.تغییر.در.بافت.فرسوده.اگر.طرحی.داشته.
باشید.که.توسط.بخش.خصوصی.قابل.اجرا.باشد،.دولت.از.آن.حمایت.خواهد.کرد.

روحانی.گفت:.تالش.دولت.این.است.که.طرح.های.نیمه.تمام.را.به.مردم.و.بخش.

خصوصی.واگذار.کند.حتی.اگر.حاضر.باش��یم.پول.نگیریم.چرا.که.اجرای.آن.می.تواند.
تحول.خوبی.در.ساخت.و.ساز.و.بخش.مسکن.به.وجود.آورد.
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سال ۹۵، سال آغاز روابط تجاری با اروپا
در گفت  گو با پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد:

ره:
شـا

ا

پنجـره ایرانیان به نقل از دیپلماسـی ایرانی: سـال ۹4 به طور حتـم برای اقتصاد ایران قابل توجه بود. حضور پرشـمار هیئت های 
تجاری اروپایی و دیگر کشـورهای مهم، به منظور امضای قراردادهای دوجانبه و سـرمایه گذاری حاصل از فضای ایجاد شـده پس 
از روی کار آمدن دولت یازدهم و سـپس امضا و اجرای برجام، امید رونق اقتصادی و اشـتغال زایی را در فضای کسـب و کار ایران 
به وجود آورد. این در حالی اسـت که ایران طی سـال های تحریم، روابط اقتصادی و تجاری اش محدود شده و بعضا به دلیل برخی 
مشکالت مالی بازار خود را در حوزه کاالهای سنتی و استراتژیک مانند نفت، پتروشیمی، پسته، فرش و زعفران از دست داده بود. 
این مسـئله موجب شـد تا با پدرام سـلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی ایران و فعال حوزه انرژی به 

گفت و گو بپردازیم:

 یکـی از امیدواری ها یا مولفه های بارز برجام، اثر مسـتقیم آن بر حوزه انرژی 
است. تا چه میزان این اثر مشهود بوده است؟

ب��ه.طور.حتم.زمان.کوتاهی.از.زمان.اجرایی.ش��دن.برج��ام.می.گذرد،.اما.همانطور.که.در.

گزارش.ها.و.اخبار.مش��اهده.می.ش��ود،.دره��ای.صادرات.نفت.خام.ایران.به.اروپا.باز.ش��ده.

و.نخس��تین.کش��تی.حامل.نفت.خام.ایران.به.اس��پانیا.حرکت.ک��رد..در.حوزه.محصوالت.

پتروش��یمی.نیز.مذاکرات.با.خریداران.)ش��رکت.ها(.اروپایی.آغاز.شده.است..بنابراین.تقاضا.

وج��ود.دارد..اما.آنچه.تاکنون.موجب.تحقق.معامله.طرفین.نش��ده،.نب��ود.ارتباطات.بانکی.

اس��ت..انتظار.همه.نیز.برقراری.ارتباطات.بانکی.اس��ت..چند.بانک.درجه.دو.و.سه.اروپایی.

و.آس��یایی.کار.خود.را.آغاز.کرده.اند.اما.این.تعداد.کافی.نیس��ت..هنوز.بانک.های.اروپایی.با.

توجه.به.تحریم.های.اولیه.آمریکا.علیه.ایران،.ابهام.دارند.که.شیوه.کار.با.ایران.چگونه.باشد.

که.مشمول.جریمه.های.ناشی.از.تخطی.تحریم.های.اولیه.پیش.از.هسته.ای.نشوند..به.نظر.

می.رسد.وزارت.خزانه.داری.آمریکا.با.توجه.به.مطالبه.شرکای.اروپایی.و.پیگیری.های.وزارت.

خارجه.ایران،.خود.را.موظف.به.ش��فاف.س��ازی.حد.و.مرزه��ای.تحریم.های.اولیه.و.ثانویه.

کرده.که.بانک.های.اروپایی.باید.رعایت.کنند..در.این.راس��تا.مس��ئوالن.وزارت.خزانه.داری.

آمریکا.طی.دیدار.با.مس��ئوالن.بانک.های.آلمانی.در.این.راس��تا.چارچوب.ها.و.ضوابط.خود.

را.بی��ان.کرده.اند..از.این.رو.فکر.می.کنم.اواخر.فروردین.95.می.توان.ش��اهد.افزایش.تعداد.

بانک.ه��ا.به.منظور.برقراری.روابط.بانکی.و.تجاری.با.کش��ورهای.اروپایی،.ژاپنی،.کره.ای،.
استرالیا.و.کانادا.باشیم.

 گرچه در سطح روابط تجاری با اروپا، یورو می تواند ارز مبادالتی باشد، اما در 
تجارت با سایر کشورها شاید به دلیل تحریم دالر کمی با مشکل مواجه باشیم.

یورو.یک.ارز.جهان.روا.بوده.و.با.آن.می.توان.با.همه.دنیا.معامله.کرد..گرچه.ارز.ترجیحی.

برخی.کش��ورها.دالر.اس��ت،.اما.بدان.معنا.نیس��ت.که.با.یورو.کار.نمی.کنند..شاید.با.توجه.

ب��ه.کارم��زد.تبدیل.یورو.به.دالر.باید.مالحظاتی.را.در.نظ��ر.گرفت..ضمن.آنکه.می.توان.با.

س��ایر.ارزهای.جهان.روا.مانند.فرانک.س��وییس،.پوند.انگلستان،.ین.ژاپن،.کرون.سوئد.و.....
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مبادالت.تجاری.داش��ت..تجربه.گذش��ته.ما.نش��ان.می.دهد.که.با.ارزهای.کشورهایی.که.

تعامل.داریم،.می.توانیم.تجارت.کنیم..برای.مثال.با.روسیه.می.توان.بر.اساس.روبل.�.ریال.

روابط.تجاری.داشت..اما.بعد.از.برقراری.تنظیمات.بانکی.میان.ایران.و.سایر.کشورها،.یورو.
سهم.قابل.توجهی.��.بیش.از.50.درصد.��.در.مبادالت.تجاری.خواهد.داشت.

 برخـی نگاه خوشـبینانه ای نسـبت به رفـت و آمدهای هیئت هـای تجاری به 
ایران داشـتند. نگاهـی که رفته رفته تبدیل به تردید شـد. گاهی زمزمه می شـد 
که هیئت هـای تجاری برای ورود به بازار ایران و سـرمایه گذاری نیازمند ضمانت 
سیاسـی هسـتند. بدان معنا که خواهان تداوم شـرایط فعالیـت در آینده و انجام 

تعهدات ایران به جامعه جهانی بودند.
ای��ن.واژه.در.ادبی��ات.جهانی.معن��ا.ندارد..ضمانت.سیاس��ی.یعنی.چ��ه؟.در.قراردادهای.
بین.الملل��ی،.ضمانت.دولت.حاکم.برای.پوش��ش.اعتباری.قرارداد.وجود.دارد..اس��م.آن.نیز.
ضمانت.سیاسی.نیست،.ضمانت.معتبر.مالی.است.که.در.دنیا.توسط.دولت.ها.برای.دریافت.
وام.های.خارجی.یا.فاینانس.انجام.می.گیرد..اما.هر.دو.نگاه.خوش��بینانه.و.تردیدآمیز.اش��تباه.
اس��ت..زمانی.ک��ه.هیئت.های.خارجی.به.ایران.آمدند.و.تا.امروز.نی��ز.این.رفت.و.آمد.ادامه.
داشته،.به.طوری.که.هفته.ای.دو.یا.سه.هیئت.به.ایران.می.آمدند.��.در.کل.150.هیئت.در.
س��ال.94.به.ایران.آمدند.��.بیان.کردیم.نباید.انتظارات.خودمان.را.در.سطح.باالیی.تنظیم.
کنیم،.زیرا.حضور.هیئت.های.خارجی،.موج.اول.بوده.که.بیش��تر.برای.مش��اهده،.بررسی.و.
آشنایی.با.واقعیت.های.ایران،.به.کشور.می.آیند..بدیهی.بود.که.پیش.از.اجرایی.شدن.برجام،.
حضور.هیئت.های.خارجی،.به.موجب.مقررات.دولت.هایشان،.صرفا.برای.آشنایی.و.شناسایی.
.fact(.همتایان.بوده.و.نمی.توانند.تصمیمی.بگیرند..اسم.این.گروه.ها.نیز،.گروه.حقیقت.یاب
finding(.بود..این.مس��ئله.ب��رای.افرادی.که.به.صورت.حرف��ه.ای.در.تجارت.و.اقتصاد.
فعالیت.می.کردند،.ملموس.بود..البته.حضور.این.گروه.ها.بس��یار.موفقیت.آمیز.بود..آنها.باور.
نمی.کردند.که.در.ایران.چنین.فضایی.از.نظر.آرامش،.زیرساخت.و.ثبات.وجود.داشته.باشد..
بعض��ی.از.گروه.ها.تصور.می.کردند.در.خیابان.های.تهران.با.تانک.و.نیروهای.نظامی.مواجه.
می.ش��وند..از.ای��ن.منظر.حضور.آنها.مثب��ت.بود.و.دریافتند.ایران.با.همس��ایگان.خود.فرق.
می.کند..تردید.آنها.نیز.ناش��ی.از.تنظیم.انتظارات.باال.و.بیش.از.حد.بوده.اس��ت..واقعیت.آن.
است.که.فعالیت.های.ملموس.تجاری.ما.با.اروپا.از.سال.95.آغاز.می.شود..در.عین.حال.پله.
نخس��ت.برقراری.روابط،.ارتباطات.بانکی.است..باید.به.این.مسئله.توجه.کرد..تا.زمانی.که.
روابط.بانکی.برقرار.نش��ود،.امکان.ورود.سرمایه.گذار.خارجی.نیست..گرچه.سوئیفت.برقرار.
ش��ده.اما.مشکل.بس��تر.نقل.و.انتقاالت.مالی.است..مش��کل.انعقاد.قرارداد.کارگزاری.بین.
بانک.های.ایران.و.خارجی.اس��ت..مانع.دیگر.در.ورود.س��رمایه.گذاری.به.کشور،.داشتن.ارز.
دو.نرخی.است..در.این.حالت.سرمایه.گذاری.در.حد.باال.وارد.کشور.نمی.شود..وقتی.یورو.در.
بازار.آزاد.3800.تومان.بوده.و.نرخ.رسمی.آن.3.هزار.تومان.است،.مابه.التفاوت.25.درصدی.
آن،.از.ارزش.پول.س��رمایه.گذار.خارجی.می.کاهد..این.عدد.هنگفتی.برای.یک.سرمایه.گذار.
است..ما.در.داخل.موانعی.داریم.که.بانک.مرکزی.نیز.به.درستی.آن.را.دریافته.است..بنابراین.

در.اولین.فرصت.باید.ارز.تک.نرخی.شود.
 گرچـه شـما معتقدیـد حضـور هیئت هـای خارجـی بـه منظـور آشـنایی بـا 
زیرسـاخت های ایران اسـت، اما در این میان شـرکت ها و کشـورهایی بودند که 
پیش از تحریم ها در ایران سـرمایه گذاری و فعالیت می کردند. مانند شـرکت های 

نفتی ایتالیایی و فرانسوی و حتی در حوزه خودرو شرکت هایی مانند پژو و رنو.
در.حوزه.انرژی.وزارت.نف��ت.باید.با.برگزاری.مزایده.یا.مناقصه.های.بین.المللی.واگذاری.
اکتشافات،.استخراج.و.بهره.برداری.از.میادین.نفتی.را.شروع.کند..در.حال.حاضر.وزارت.نفت.
شروع.به.این.کار.نکرده.است..قراردادهای.نفتی.در.قالب.مذاکره.انجام.نمی.شود..در.حوزه.
خودرو.نیز.تفاهم.نامه.های.اولیه.منعقد.ش��ده.اس��ت..پژو.حدود.400.میلیون.یورو.در.ایران.
س��رمایه.گذاری.خواهد.کرد..همچنین.در.آلمان.باخبر.شدیم.که.مرسدس.بنز.برای.ساخت.
خودروهای.س��نگین.در.ایران.س��رمایه.گذاری.می.کند..فولکس.واگن.در.حال.رصد.کردن.
بازار.ایران.بوده.که.ابتدا.به.صورت.تجاری.و.س��پس.در.قالب.س��رمایه.گذاری.فعالیت.کند..
زمانی.که.در.قالب.هیئتی.در.آلمان.بودیم،.قرارداد.3.5.میلیون.یورویی.میان.زیمنس.و.مپنا.

منعقد.ش��د.که.قرار.است.توربین.های.پیش��رفته.گازی.در.ایران.هم.برای.مصرف.داخلی.و.

هم.برای.صادرات.تولید.ش��ود..همچنین.ش��نیده.شد.شرکت.هایی.مانند.بوش.و.بایر.نیز.در.

حال.بررس��ی.سرمایه.گذاری.در.ایران.هس��تند..اما.در.ابتدا.باید.موانع.داخلی.برداشته.شود..

من.اگر.خود.را.جای.سرمایه.گذار.خارجی.قرار.دهم،.حاضر.نیستم.با.ارز.دو.نرخی.وارد.ایران.
شده.و.سرمایه.گذاری.کنم.

 چرا دولت پیش از اجرایی شـدن برجام، اقدامات الزم برای تک نرخی کردن 
ارز را انجام نداد؟

دولت.به.این.مس��ئله.توجه.کرده.اس��ت..اما.پیش.ش��رط.این.مس��ئله.روابط.کارگزاری.

بانک.های.ایرانی.و.خارجی.در.سطحی.است.که.تبادالت.مالی.به.سهولت.صورت.گیرد..در.

حال.حاضر.ما.دو.نوع.ارز.از.نظر.مرغوبیت.و.نه.قیمت.داریم..ارزی.که.در.بازار.آزاد.به.راحتی.

در.هم��ه.جای.دنیا.وج��ود.دارد.و.ارز.دولتی.که.فقط.می.توان.در.چند.کش��ور.محدود.مورد.

استفاده.قرار.گیرد..ارز.آزاد،.ارز.مرغوب.است.و.باید.قیمت.باالیی.داشته.باشد..بانک.مرکزی.

در.ش��رایط.فعلی.نمی.تواند.ارز.را.یکی.کند..جن��س.آنها.فرق.می.کند..اما.موقعی.که.روابط.

بانکی.ایران.با.اروپا.و.همچنین.س��ایر.کشورها.برقرار.شد،.بانک.های.ما.می.توانند.ارز.را.از.

مس��یر.رسمی.به.همه.بانک.ها.منتقل.کنند..در.این.صورت.از.نظر.مرغوبیت.یکی.می.شود..

طبیعتا.از.نظر.قیمت.نیز.می.تواند.یکس��ان.خواهد.شد..گرچه.کماکان.دالر.تحریم.است.اما.
از.ارزهای.جهان.روای.دیگر.به.ویژه.دالر.می.توان.برای.پر.کردن.این.خال.استفاده.کرد..

نکته.ای.که.باید.درباره.ضمانت.سیاس��ی.که.بدان.اش��اره.کردید،.بگویم.این.اس��ت.که.

انقط��اع.ما.با.دنیا،.یک.س��ری.از.پیش.نیازه��ای.فعالیت.های.بین.الملل��ی.را.از.بین.برد..از.

جمله.اینکه.کش��ور.ما.چند.سال.مورد.بررس��ی.و.ارزیابی.ریسک.قرار.نگرفت..یعنی.زمانی.

که.بانک.های.خارجی.خواهان.ارائه.فاینانس.برای.س��رمایه.گذاری.در.یک.پروژه.هستند.یا.

اینکه.بتوانند.س��رمایه.گذار.خارجی.را.پوشش.بیمه.ای.دهند،.باید.ریسک.اعتباری.سنجیده.

ش��ود.تا.بر.اس��اس.آن.ارزیابی.الزم.برای.پوش��ش.بیمه.ای.صورت.گیرد..ما.به.تازگی.وارد.

نظام.رتبه.بندی.ریس��ک.جهانی.ش��ده.ایم...به.ط��ور.طبیعی.در.ابت��دای.ورود،.رتبه.ما.باال.

خواهد.بود..در.حال.حاضر.ایران.با.رتبه.ریس��ک.ملی.7.وارد.رتبه.بندی.جهانی.ش��ده.است.

که.ریس��ک.بسیار.باالیی.اس��ت..البته.در.کوتاه.مدت.می.تواند.به.4.برسد.تا.هزینه.پوشش.

بیم��ه.ای،.فاینانس.ه��ا.و.نقل.و.انتقاالت.مالی.را.کاهش.دهد..اکنون.س��رمایه.گذار.خارجی.

با.وجود.ریس��ک.باال،.کمی.محتاطانه.برخورد.می.کند..س��رمایه.گذار.خارجی.به.حرف.من.

و.ش��ما.توجه.نمی.کند..در.این.زمینه.موسس��ات.معتبر.رتبه.بندی.ریسک.وجود.دارد..دیگر.

آنکه.برای.س��ال.ها،.شرکت.های.ایرانی.مورد.حسابرس��ی.معتبر.بین.المللی.قرار.نگرفته.اند..

در.دنیا.موسس��ات.مشاوره.و.حسابرس��ی.بین.المللی.وجود.دارند.که.وظیفه.آنها.خدمات.به.

مش��تریان.برای.همکاری.متقابل.است..آنها.در.ابتدا.حس��اب.ها،.شفافیت.مالی،.توانمندی.

مالی،.س��هامداران،.منش��ا.پولی،.ریس��ک.مالی.و.تجاری.آن.را.مورد.س��نجش.قرار.داده.و.

گ��زارش.آن.را.به.ش��رکت.های.خارج��ی.عالقه.مند.به.حضور.در.ایران.می.دهند..ش��رکت.

خارجی.نیز.بر.اس��اس.گزارش.این.موسس��ات،.متوجه.اندازه.و.ابعاد.طرف.مقابل.می.ش��ود..

هنوز.این.کار.صورت.نگرفته.اس��ت..موسسات.حسابرس��ی.بین.المللی.به.عنوان.پیشقراول.

ورود.یک.بازار،.از.چند.ماه.قبل.به.تنظیم.اس��تراتژی.ورود.به.بازار.می.پردازند..موسس��اتی.

مانند..PWC،.ارنست.و.یانگ.و.....تا.زمانی.که.وارد.یک.کشور.نشوند،.شرکت.های.بزرگ.

و.چند.ملیتی.در.کار.با.کش��ور.مورد.نظر.احس��اس.کوری.را.دارند.ک��ه.اطالعاتی.ندارد..از.

طرف.دیگر.بانک.های.ما.باید.خود.را.با.نظام.مقررات.پولی.و.مالی.تطبیق.دهند..بانک.های.

ما.هنوز.در.سطح.تطبیق.خود.با.مقررات.بازل.یک.هستند.در.حالی.که.دنیا.از.بازل.دو.گذر.

کرده.و.در.س��طح.بازل.سه.کار.می.کند..این.شکاف.باید.پر.یا.تا.حدی.ترمیم.شود..به.ویژه.

آنکه.مقررات.پولشویی.در.دنیا.بسیار.سختگیرانه.تر.از.گذشته.شده.است..همواره.باالی.سر.

کشور.ایران.این.عالمت.سوالی.به.ناحق.وجود.داشته.است..ولی.به.طور.طبیعی.تنظیم.نظام.

بانکی.با.مقررات.روز.پولشویی.زمان.بر.است..ورود.بانک.های.ایران.به.جاده.های.بین.المللی.

بدون.دریافت.گواهی.نامه.بین.المللی.می.تواند.به.تحمیل.جریمه.های.سنگینی.منجر.شود.یا.

حتی.به.آنها.گواهی.نامه.های.بین.المللی.داده.نشود..بانک.های.ما.باید.گواهی.نامه.بین.المللی.
برای.رانندگی.در.نظام.جهانی.را.دریافت.کنند.
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 مسـئله بعدی، سهم بازار اسـت. طی مدت تحریم، ایران در برخی از حوزه ها 
سـهم بازار خود را از دسـت داده و کشـورهای دیگر جایگزین شـده اند. به طور 
مشـخص عربسـتان بـا افزایش تولید نفت سـهم بـازار ایـران را تصاحب کرد. 

بازگشت به بازار با چنین شرایطی چگونه خواهد بود؟
س��خت.است..یکی.از.مواردی.که.کشورها.بر.سر.آن.نبرد.سرسختانه.ای.دارند،.به.دست.
آوردن.س��هم.بازار.ی��ا.افزایش.آن.اس��ت..در.جایی.مزیت.رقابتی.آش��کار.یا.مزیت.مطلق.
اقتصادی.داریم.که.قدری.می.توان.به.راحتی.س��هم.را.به.دس��ت.آوریم..به.طور.مش��خص.
فرش،.پسته.و.زعفران.ایرانی.یک.برند.بوده.است..این.ها.بازار.سنتی.خود.را.در.اروپا.و.سایر.
کش��ورها.دارند..اگر.مقداری.از.بازار.جهانی.خارج.ش��دیم،.اما.با.س��ختی.کمتری.می.توانیم.
سهم.خود.را.به.دست.آوریم..اما.درباره.کاالهایی.که.برتری.آشکاری.نسبت.به.رقبا.نداریم.
کار.به.مراتب.سخت.تر.است..اگر.بخش.خصوصی.پیش.از.تحریم.ها.فریاد.می.زد.که.این.ها.
کاغذ.پاره.نیس��ت،.به.همین.دلیل.بود..موقعی.که.بازاری.را.از.دس��ت.می.دهید،.به.دس��ت.
آوردنش.کار.مش��کلی.است..این.یک.هنر.اس��ت.که.بتوان.سهم.بازار.را.به.میزان.قبلی.به.

دست.آورد.یا.افزایش.داد.

 امـا در همیـن بـازار سـنتی، مانند فرش، طی سـال های تحریـم رقیبی مانند 
افغانسـتان ظهور پیدا کرده است. رقیبی که فرش را با طرح ایرانی با قیمت کمتر 
به اروپا و حتی آمریکا صادر می کند. چگونه می توان با چنین رقبایی، رقابت کرد؟
ف��رش.ایرانی.یک.برند.اس��ت..به.طور.حتم.اف��راد.متقلبی.تحت.عن��وان.فرش.ایرانی،.
فرش.افغانس��تانی.را.به.فروش.می.رسانند..اما.یک.خریدار.فرش.شناس،.با.توجه.به.تفاوت.
قیمت،.فرش.ایرانی.را.خریداری.می.کند..فرش.ایرانی.مانند.بنز.و.فرش.افغانس��تانی.مانند.
ماش��ین.های.کره.ای.در.بازار.جهانی.اس��ت..این.دو.تفاوت.چش��مگیری.دارند..گرچه.شاید.
فرش.افغانس��تانی.یا.خودروی.کره.ای.از.نظر.ظاهر.و.مختصات.تفاوتی.با.بنز.نداشته.باشد،.
اما.کره.ای.اس��ت..گروهی.هستند.که.مبدا.نشان.کاال.برای.آنها.اعتبار.و.ارزش.بوده.و.پول.
پرداخت.می.کنند..ما.می.توانیم.بازار.را.ارزیابی.و.س��پس.رقابت.جدی.داش��ته.باشیم..درباره.
پسته.نیز.می.توانیم.با.آمریکا.و.در.حوزه.زعفران.نیز.با.افغانستان.یا.هندوستان.رقابت.کنیم..
تا.میزانی.که.مش��تریان.عالقه.مند.به.کاالهای.ایرانی.در.گذش��ته.وجود.داش��تند،.مجددا.
متقاض��ی.برای.کاالی.ایران��ی.خواهد.بود.و.می.توانیم.به.میزانی.افزایش.س��هم.را.در.این.

حوزه.داشته.باشیم.

 اما در حوزه انرژی رقبای بزرگی مانند عربستان و عراق وجود دارد. عربستان 
با کاهش قیمت نفت، افزایش تولید و ارائه بسـته های ویژه، توانسـته بازار ایران 
را تصاحـب کند. این درحالی اسـت که ایران طی سـال های تحریم نتوانسـته از 

امکانات فناوری های مدرن اکتشافی و استخراجی برخوردار باشد.
باید.این.گونه.تصور.کرد.که.در.سال.های.آینده،.قرار.نیست.با.عربستان.رقابت.کنیم..بلکه.
هر.دو.ما.به.عنوان.اعضای.بزرگ.اوپک،.در.کنار.سایر.تولیدکنندگان.باید.با.کشورهایی.که.
با.هزینه.استخراج.نفتشان.از.میادین.نفتی.باالتر.از.نفت.خلیج.فارس.است،.رقابت.کنیم؛.به.
طور.مشخص.نفت.شیل.در.آمریکا.و.کانادا.یا.نفتی.که.در.میادین.دریایی.استخراج.می.شود.
و.هزینه.باالیی.نس��بت.به.اس��تخراج.نف��ت.از.میادین.فالت.قاره.دارد..متاس��فانه.رویکرد.
عربس��تان.یک.رویکرد.بازنده.�.بازنده.است..عربستان.نفت.را.دستاویز.چالش.سیاسی.خود.
با.ایران.قرار.داد..باید.این.نگاه.را.کنار.گذاش��ت.و.عربس��تان.هر.کاری.که.می.خواهد.انجام.
دهد..عربستان.از.نظر.ظرفیت.تولید.به.سقف.رسیده.است..اینگونه.نیست.که.بتواند.بیشتر.
اس��تخراج.و.تولید.کند..بنابراین.آنچه.ما.وارد.بازار.می.کنیم،.جایگزین.کشورهایی.می.شود.
ک��ه.هزینه.تولید.باالیی.دارند.نه.جایگزین.نفت.عربس��تان..البته.برخی.از.پاالیش��گاه.های.
اروپایی.و.آس��یایی.قبل.از.تحریم.ها.تنظمیات.خود.را.با.نفت.ایران.انجام.داده.بودند..نفت.
ایران.برای.آنها.مطلوب.تر.بود..از.این.رو.مجددا.حتی.باوجود.فشارهای.عربستان.مبادرت.به.
خرید.نفت.ایران.می.کنند..بازار.نفت.و.استراتژی.فروش.آن.یک.شطرنج.سیاسی.است.که.
در.س��ال.های.آینده.باید.صورت.گیرد..صفحه.شطرنجی.که.در.طرف.دیگر.آن.کشورهای.
متعددی.نشسته.و.در.راس.آن.عربستان.قرار.دارد..اما.معتقدم.دوران.نفت،.دوران.پایداری.
نیست..گمانه.های.مختلفی.وجود.دارد.اما.معتقدم.تا.50.سال.آینده.جایگزین.دیگری.برای.
مصرف.نفت.وجود.خواهد.داشت..یعنی.سهم.نفت.در.سهم.و.مصرف.انرژی.پایین.می.آید..
بنابراین.صرفا.نباید.با.عربس��تان.رقابت.کرد،.بلکه.بای��د.با.تمام.انرژی.هایی.که.در.دنیا.در.
حال.تولید.است.مانند.انرژی.های.نو.و.تجدیدپذیر.رقابت.کرد..حتی.باید.با.گاز.رقابت.کرد..
البته.ایران.دارای.ذخائر.غنی.از.گاز.بوده.که.مطلوب.تر.از.نفت.اس��ت.و.پایداری.بیش��تری.

به.عنوان.سوخت.فسیلی.در.سبد.انرژی.دنیا.خواهد.داشت.
 تـا چـه میزان سـهم روابـط بین المللـی در متضرر شـدن شـرایط صادراتی 
تاثیرگذار بوده است؟ آیا صرفا مسائل خاورمیانه دخیل بوده یا ایران هنوز نتوانسته 
به وضعیت مطلوب صادراتی دسـت یابد؟ یا همچنان نگاه به ایران، نگاهی اسـت 
که این کشور نمی تواند یک کشور با ثبات در روابط خود با نظام بین الملل باشد؟
دالیلی.متعددی.برای.توفیق.نداشتن.در.حوزه.صادرات.وجود.دارد..این.یک.موضوع.چند.
عاملی.است..اقتصاد.ما.زیر.سایه.نفت.مجال.رشد.نیافته.است..بازار.رقابت.در.اقتصاد.همواره.
با.ورود.ارز.پر.قدرت.نفت.ضعیف.شده.و.اجازه.تنفس.به.ارز.حساس.حاصل.از.فروش.سایر.
کاالهای.غیرنفتی.نداده.است..از.طرف.دیگر.دولت.به.واسطه.دخالت.در.اقتصاد.به.منظور.
اص��الح.و.کنترل.ناکارآمد.بوده.اس��ت..دولت.زمانی.که.قیمت.ه��ا.به.دلیل.بیماری.هلندی.
افزایش.یافته،.سعی.کرده.کنترل.دستوری.قیمت.را.انجام.دهد..همچنین.رقابت.و.انگیزه.ای.
برای.تولید.و.محیط.کس��ب.و.کار.وجود.ندارد..دولت.ارز.خود.را.به.راحتی.از.فروش.نفت.به.
دست.می.آورد.و.توجهی.به.محیط.کسب.و.کار.نمی.کند..از.طرف.دیگر.ایران.در.منطقه.ای.
قرار.دارد.که.از.نظر.توان.اقتصادی.ضعیف.اس��ت..هر.کشوری.بیشترین.سهم.تجارت.خود.
را.با.کشورهای.همسایه.انجام.می.دهد،.اما.اکثر.همسایگان.ایران.در.جنگ.هستند.یا.روابط.
حسنه.ای.با.ایران.ندارند..بنابراین.ما.در.یک.منطقه.قرار.داریم.که.یا.تک.هستیم.یا.رفقای.
ضعیفی.داریم..از.طرفی.به.مسئله.ادغام.در.اقتصاد.جهانی.توجه.نکردیم..به.سازمان.تجارت.
جهانی.ملحق.نشدیم.و.در.نهایت.وارد.مناقشات.سیاسی.شدیم..همچنین.وارد.هیچ.پیمان.
تجارت.آزاد.یا.ترجیحی.در.منطقه.یا.دنیا.نشدیم.که.با.نرخ.عادالنه.ای.کاالهای.خود.را.به.
کش��ورها.صادر.کنیم..با.شرکای.اصلی.تجاری،.موافقنامه.های.دوجانبه.یا.نداشته.یا.معیوب.
داریم..به.جای.تجارت.آزاد،.تجارت.ترجیحی.داریم.که.بر.اس��اس.استراتژی.خوبی.تنظیم.
نش��ده.اس��ت..همچنین.اقتصاد.ایران.در.مقاطع.کوتاهی.ثبات.داشته.و.عموما.بی.ثباتی.در.
اقتصاد.موجب.کم.انگیزه.ش��ده.تولید.ش��ده.است..اقتصاد.ما.تورم.و.نرخ.سود.بانکی.باالیی.

در.مقابل.نرخ.رشد.پایین.دارد.و.....موارد.بسیار.دیگر.
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پنج��ره.ایرانی��ان:.نظام.نامه.رفتار.حرفه.ای.اخالقی.در.مهندس��ی.س��اختمان،.در.حالی.به.

تصویب.هیات.دولت.رسید.که.در.آن،.مهندسان.از.پرداخت.هرگونه.وجه،.دادن.وعده،.کمک.
کردن.حزبی.یا.سیاسی.به.عوامل.صاحب.کار.و.حرفه.مندان.منع.شده.اند.

ب��ه.گزارش.ایس��نا،.بر.اس��اس.این.نظام.نام��ه.که.در.26.بن��د.به.تصویب.رس��یده.رفتار.

ش��رافتمندانه،.امان��ت.داری،.اجتناب.از.قبول.مس��وولیت.های.دارای.مناف��ع.متعارض،.عدم.

افشای.خدمات.بدون.موافقت.کارفرما،.عدم.دریافت.هرگونه.وجه.یا.امتیاز.از.طرف.قرارداد،.

خودداری.از.ارزیابی.نادرست.و.غیرمنصفانه،.پرهیز.از.اظهارات.خالف.واقع.یا.گمراه.کننده،.

پرهی��ز.از.پرداخت.هرگون��ه.وجه،.دادن.وع��ده،.کمک.کردن.حزبی.یا.سیاس��ی.به.عوامل.
صاحب.کار.و.حرفه.مندان.از.جمله.موارد.اخالق.حرفه.ای.در.مهندسی.عنوان.شده.است.

در.اجرای.ماده.2.مکرر.آیین.نامه.اجرایی.قانون.نظام.مهندسی.و.کنترل.ساختمان،.موضوع.

ماده.1.تصویب.نامه.مورخ.2.اس��فند.94.هیات.وزیران.درخصوص.تدوین.و.ابالغ.»نظام.نامه.

رفتار.حرفه.ای.اخالقی.در.مهندس��ی.س��اختمان«.و.ذکر.مصادیق.رفتار.حرفه.ای.منطبق.بر.
اصول.اخالقی.پنج.گانه.زیر:

1..رجحان.منافع.عمومی،.حفظ.محیط.زیس��ت،.میراث.فرهنگی.و.رعایت.قانون.بر.منافع.
شخصی.خود.و.صاحبان.کار.به.هنگام.تعارض.منافع.

2..انجام.خدمات.مهندس��ی.به.نحو.حرفه.ای.و.همراه.با.مراقبت.و.خودداری.از.اقدامی.که.
با.حقوق.جمع،.صاحبان.کار.و.اشخاص.ثالث.مغایرت.داشته.باشد.

3..رفتار.شرافتمندانه،.مسئوالنه،.توام.با.امانتداری،.رازداری،.انصاف.و.حسن.نیت.و.منطبق.

بر.دانش.حرفه.ای.در.عرضه.خدمات.مهندسی.در.برابر.صاحبان.کار.و.خودداری.از.هر.اقدامی.
که.با.منافع.قانونی.صاحبان.کار.مغایرت.داشته.باشد.

4..احتراز.از.رفتاری.که.موجب.لطمه.به.همکاران،.سلب.اعتبار.اجتماعی.یا.وهن.صاحبان.
حرفه.مهندسی.باشد.

5..اجتناب.از.تکفل.هم.زمان.اموری.که.زمینه.و.موجبات.نمایندگی.یا.قبول.منافع.متعارض.
را.فراهم.آورد.

بدین.وس��یله.مصادیق.مذکور.به.ش��رح.بنده��ای.آتی.ابالغ.تا.در.اش��تغال.به.حرفه.های.

مهندس��ی.7.رش��ته.موضوع.ماده.6.قانون.نظام.مهندس��ی.و.کنترل.ساختمان.و.رشته.های.
مرتبط.با.آن.مورد.رعایت.قرار.گیرد:

1..پرهیز.از.انجام.هرگونه.رفتاری.که.در.عرف.اخالقی.جامعه.نکوهیده.محسوب.شود.
2..انجام.دادن.وظایف.و.تعهدات.خود.در.قبال.صاحب.کار.یا.استخدام.کننده.خود.با.حسن.

نیت.و.برابر.با.آیین.نامه.ها،.استانداردها.وعرف.پذیرفته.شده.مهندسی.
3..خودداری.از.پذیرفتن.یا.تعهد.انجام.کاری.که.صالحیت.حرفه.ای،.علمی،.فنی،.قانونی،.

مدیریتی.یا.توانایی.جسمی،.روانی.یا.امکانات.الزم.برای.انجام.آن.را.ندارد.
4..اطالع.دادن.وجود.مواردی.که.بالقوه.معارض.با.منافع.صاحب.کار.یا.استخدام.کننده.خود.
یا.مواردی.را.که.می.داند.بعدا.با.منافع.آنان.معارض.خواهد.شد،.قبل.از.شروع.کار.به.آنان.

5..دادن.آگاهی.پیش��اپیش.و.در.حین.همکاری.در.حد.الزم.به.کارفرما.یا.اس��تخدام.کننده.

خود.در.مورد.شرایطی.که.قرار.گرفتن.او.در.آن.می.تواند.بر.قضاوت..مهندسی.وی.اثر.بگذارد.
یا.از.کیفیت.خدمات..مهندسی.وی.بکاهد.

6..ص��ادق.بودن.در.اظهارات.فنی.که.طی.ش��هادت.ها.یا.گزارش.های.کارشناس��ی.اعالم.

می.کن��د.و.ع��دم.کتم��ان.واقعیت.های.مرتبط.ب��ا.آن.در.عین.حفظ.اس��رار.صاح��ب.کار.یا.
استخدام.کننده.خود.مگر.در.مواردی.که.قانون.گذار.آن.را.الزام.کرده.است.

7..خ��ودداری.از.اعالم.نظر.تخصصی.در.زمانی.که.در.زمینه.موضوع.اظهار.نظر،.دانش.و.
اطالع.کافی.نداشته.و.ارزیابی.دقیقی.ندارد.

8..خودداری.از.انجام.خدمت.حرفه.ای.و.اظهار.نظر.کارشناسی.بدون.قرارداد.
9..اعالم.موارد.ناقض.مقررات.و.مس��ئولیت.های.مهندسی.به.صاحب.کار.و.اقدام.در.جهت.

رفع.موارد.ناقض.مقررات.و.کناره.گیری.از.ادامه.کار.در.صورت.اصرار.صاحب.کار.بر.ادامه.کار.
10..عدم.انتش��ار.و.افش��ای.اطالعاتی.که.در.جریان.ارائه.خدمات.مهندسی.خود.به.دست.
آورده،.بدون.موافقت.قبلی.کارفرما.یا.استخدام.کننده.خود،.مگر.در.مواقعی.که.قانون.وی.را.

ملزم.به.افشای.آن.کند.
11..ندادن.اجازه.سوء.استفاده.از.نام.یا.نشان.و.یا.اعتبار.خود.یا.شخص.حقوقی.وابسته.به.
خود.به.ش��خصی.که.به.فعالیت.اقتصادی.یا.مهندسی.فریب.کارانه.یا.بر.خالف.درست.کاری.

مبادرت.می.ورزد.
12..امضای.نقش��ه.ها.و.مدارک.فنی.و.پذیرش.مس��وولیت.حرفه.ای.توصیه.ها.و.دستورات.
فن��ی.که.انف��رادا.یا.به.صورت.گروهی.به.منظور.اجرا.ارائه.می.کن��د،.ولو.آن.که.در.قبال.آن.

حق.الزحمه.دریافت.نکند.
13..عدم.درخواس��ت،.دریافت.و.یا.قبول.هرگونه.وجه.یا.امتیاز.به.صورت.مس��تقیم.یا.غیر.
مس��تقیم.از.طرف.های.قرارداد.صاحب.کار.یا.اس��تخدام.کننده.خود.یا.نمایندگان.یا.جانشینان.

آنها،.خارج.از.ضوابط.مندرج.در.قرارداد.خود.با.صاحب.کار.یا.استخدام.کننده.مذکور.
14..خ��ودداری.از.انج��ام.تعهد.در.قبال.صاحب.کار،.مش��تری.یا.اس��تخدام.کننده.خود.در.

مواردی.که.به.منافع.عمومی.و.محیط.زیست.لطمه.وارد.آید.
15..عدم.رقابت.غیرشرافتمندانه.با.مهندسان.یا.اشخاص.حقوقی.همکار.خود.

16..مراع��ات.کامل.حقوق.مالکیت.معنوی.همکاران.مهندس.ش��خص.حقیقی.یا.حقوقی.
خود.و.پرهیز.از.هر.اقدامی.که.به.آن.لطمه.زند.

17..خودداری.از.ارزیابی.نادرس��ت.و.غی��ر.منصفانه.یا.انتقاد.موهوم.و.مغرضانه.از.خدمات.

حرفه.مند.دیگر.یا.انجام.هر.اقدام.یا.بیانی.به.ش��کل.مستقیم.یا.غیر.مستقیم،.به.راست.یا.به.
دروغ،.که.موجب.لطمه.به.آبروی.حرفه.ای،.آینده.شغلی.یا.وضعیت.استخدامی.وی.شود.

18..پرهی��ز.از.دادن.وعده.ه��ای.خالف.واق��ع.و.مغایر.با.اصول.و.اس��تانداردهای.خدمات.
حرفه.ای.به.منظور.ترغیب.اقتصادی.کارفرما.به.دادن.کار.

19..پرهی��ز.از.اظه��ارات.خالف.واقع،.مبالغه.آمی��ز.یا.گمراه.کننده.در.م��ورد.میزان.دانش.

مهندس��ی.یا.صالحیت.حرفه.ای.خود.یا.ش��رکا.یا.کارکنان.مؤسسه.یا.مجموعه.ای.که.در.آن.

کار.می.کند.یا.تشکل.های.حرفه.ای.و.صنفی.که.در.آن.عضویت.دارد.و.یا.انتشار.آگهی.تبلیغی.
مبالغه.آمیز.و.گمراه.کننده.در.این.زمینه.ها.

20..خودداری.از.اغراق.گویی.در.مورد.میزان.مس��ئولیت.خود.در.طرح.ها.یا.مش��اغل.قبلی.

و.پیچیدگ��ی.فنی.و.تخصصی.آنها.و.اظهار.مطالب.نادرس��ت.درمورد.اس��تخدام.کنندگان.یا.
مستخدمین،.همکاران،.شرکا.و.یا.کارهای.قبلی.اش.در.درخواست.استخدام.خود.

21..عدم.به.کارگیری.واسطه..بین.خود.و.کارفرما.و.پرداخت.وجه.یا.پذیرفتن.تعهد.یا.دادن.
وعده.برای.به.دست..آوردن.کار.مهندسی،.جز.از.طریق.قانونی.مانند.بازاریابی.و.وکالت.

22..پرهیز.از.پرداخت.هر.گونه.وجه،.دادن.وعده،.کمک.کردن.حزبی.یا.سیاسی.به.عوامل.

صاح��ب.کار.و.حرفه.من��دان.برای.به.دس��ت.آوردن.کار.یا.برای.حف��ظ.کار.و.یا.دادن.وعده.
حرفه.ای.برای.به.دست.آوردن.موقعیت.ها،.مناصب.و.مشاغل.سیاسی.و.اجتماعی.

23..قرار.نگرفتن.تحت.تاثیر.القائات.یا.تطمیع.ذی.نفعان.در.اظهارنظرهای.کارشناس��ی.و.
مهندسی.خود.

24..اعالم.و.آشکار.کردن.وابستگی.به.یکی.از.طرفین.یا.دارا.بودن.جهات.رّد.در.مواردی.

که.داوری.یا.کارشناس��ی.به.وی.ارجاع.ش��ده،.به.طرف.های.اختالف،.قبل.از.پذیرفتن.آن.و.
اعالم.این.که.به.طرفیت.کدامیک.سخن.می.گوید.و.چه.منافعی.در.موضوع.دارد.

25..اعالم.کامل.س��وابق.محکومیت.های.مدنی،.جزایی.و.انتظامی.مرتبط.با.فعالیت.های.
حرفه.ای.گذشته.خود.به.کارفرما.و.یا.استخدام.کننده.ای.که.قرار.است.با.وی.همکاری.نماید.
26..اعالم.نحوه.انجام.تکالیف.اخالقی.فوق.برای.درج.در.س��وابق.و.مرجع.صدور.پروانه.

اشتغال.به.کار.مهندسی.

زد و بند مهندسان ساختمان ممنوع شد
بر اساس نظام نامه اخالق مهندسی:
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میان بر شهرداری برای سازنده ها
حذف نظام مهندسی از گردونه ساخت وساز با واکنش معاونت مسکن مواجه شد:

پنج��ره.ایرانیان:.ش��هرداری.تهران.در.تعطیالت.ن��وروز.با.ابالغیه.ای.ب��ه.دفاتر.خدمات.

الکترونیک.ش��هر،.یکی.از.ایس��تگاه.ها.در.مسیر.طوالنی.و.زمانبر.صدور.پروانه.ساختمانی.را.

برای.سازنده.ها.و.بسازو.بفروش.ها.حذف.کرد.و.امکان.انتخاب.آزادانه.مهندس.ناظر.بدون.نیاز.
به.اخذ.مجوز.از.سازمان.نظام.مهندسی.را.برای.مالکان.پروژه.های.ساختمانی.فراهم.آورد.

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.تعدد.اجازه.نامه.های.الزم.برای.صدور.مجوز.نهایی.ساخت.وس��از.

که.بعضا.تا.بیش.از.یک.فصل.به.معطلی.س��رمایه.گذاران.س��اختمانی.برای.ش��روع.عملیات.

احداث.منجر.می.ش��ود،.س��ال.گذش��ته.به.عنوان.»گره.بزرگ«.فعالیت.های.ساختمانی.مورد.

توج��ه.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.قرار.گرفت.و.در.پی.آن،.معاونت.مس��کن.این.وزارتخانه.با.

تهیه.پیش.نویس.اصالحیه.مقررات.س��اختمانی،.اقدام.به.تدوین.قواعد.جدید.برای.بازیگران.

اصلی.بازار.ساخت.وس��از.��.ش��هرداری،.نظام.مهندس��ی،.مالک.زمین.و.سازنده.��.کرد..هر.

چند.این.پیش.نویس.هنوز.به.تصویب.دولت.نرس��یده.و.مبنای.مقررات،.همان.قوانین.قبلی.

اس��ت،.اما.شهرداری.تهران.چند.روز.پیش.به.اجرای.یکی.از.مفاد.این..پیش.نویس.دست.زد.

که.این.موضوع.با.واکنش.مقامات.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.و.البته.با.انتقاد.ش��ورای.ش��هر.

تهران.به.عنوان.نهاد.باالدس��ت.ناظر.بر.عملکرد.شهرداری.قرار.گرفت..مطابق.آنچه.از.نامه.

اعتراض.آمیز.معاون.مس��کن.به.شهردار.تهران.مشخص.شد،.شهرداری.در.اقدامی.جدید.از.

ابتدای.س��ال،.برای.صدور.پروانه.ساختمانی،.مس��یر.الزامی.مراجعه.سازنده.به.سازمان.نظام.

مهندسی.و.درخواست.استخدام.مهندس.ناظر.از.سازمان.را.از.جلوی.پای.فعاالن.ساختمانی.

برداش��ته.و.اختی��ار.انتخاب.مهندس.ناظ��ر.را.در.ظرف.کمتر.از.یک.روز،.به.خود.س��ازنده.ها.
محول.کرده.است.

مدیران.ش��هری.معتقدند.با.میان.بری.که.ش��هرداری.بابت.نظارت.بر.ساخت.وس��از.برای.

س��ازنده.ها.به.وجود.آورده،.ش��رایط.خروج.از.رکود.ساختمانی.دو.س��ال.اخیر،.از.طریق.کوتاه.

شدن.پروسه.صدور.پروانه،.تسهیل.می.شود..گفته.می.شود.بیش.از.1500.پرونده.درخواست.

مجوز.ساخت.وس��از.در.تهران،.ماه.هاس��ت.در.مس��یر.اخذ.اجازه.نامه.ها.گیر.کرده.که.اگر.وارد.

میا.ن.بر.جدید.ش��هرداری.شود،.صدور.پروانه.س��اختمانی.برای.آنها.ظرف.مدت.کوتاهی.به.

تحرک.ساخت.وس��از.در.پایتخت.منجر.خواهد.شد..ش��هرداری.تهران.حذف.»الزام.مراجعه.

مالکان.به.س��ازمان.نظام.مهندس��ی«.را.با.اس��تناد.به.تفاهم.نامه.ای.که.سال.91.با.سازمان.

نظام.مهندس��ی.منعقد.کرد،.کلید.زده.اس��ت..معاون.شهرسازی.شهردار.تهران.اظهار.داشته.

اس��ت:.اقدام.شهرداری.برای.تسهیل.فرآیند.صدور.پروانه.ساختمانی،.ارتباطی.با.پیش.نویس.

اصالحیه.مقررات.س��اختمانی.مد.نظر.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.ندارد..این.پیش.نویس،.الزام.

مالکان.و.س��ازنده.ها.به.انتخاب.مهندس.ناظر.از.کانال.سازمان.نظام.مهندسی.را.حذف.کرده.

و.ب��ه.جای.آن،.ب��ازار.آزاد.و.رقابتی.را.ب��رای.انتخاب.مهندس.ناظر.در.نظر.گرفته.اس��ت.تا.

سازنده.ها.به.صورت.بی.واس��طه.و.براساس.کیفیت.کار.مهندسان،.بتوانند.مستقیما.نسبت.به.

استخدام.آنها.برای.نظارت.بر.پروژه.خود.اقدام.کنند..معاون.مسکن.وزارت.راه.و.شهرسازی.

نیز.اعالم.کرده.اس��ت:.تا.قبل.از.تصویب.این.پیش.نویس،.ش��هرداری.ها.نمی.توانند.قوانین.

قبلی.را.دور.بزنند.ضمن.آنکه.در.صورت.تصویب.اصالحیه.مدنظر.وزارتخانه،.شهرداری.باید.

از.طریق.ایجاد.ش��رکت.های.بازرسی.بر.کار.مهندس��ان.ناظر.نظارت.عالیه.داشته.باشد..این.

در.حالی.است.که.با.اقدام.اخیر.شهرداری،.نه.تنها.مهندسان.ناظر.از.مسیری.غیر.از.سازمان.

نظام.مهندسی.به.پروژه.ها.وارد.می.شوند.بلکه.در.این.میان،.بازرسی.های.مدنظر.نیز.بر.نظارت.
آنها.اعمال.نخواهد.شد.

الزم.به.ذکر.اس��ت.که.طی.دو.سال.گذش��ته.ساخت.وساز.مسکونی.در.تهران.بیش.از.50.

درص��د.کاهش.یافته.اس��ت.که.این.موضوع.بر.منابع.مالی.ش��هرداری.تاثی��ر.قابل.توجهی.

گذاش��ت.و.باعث.شد.سال.گذشته.بودجه.ش��هرداری.با.کسری.روبه.رو.شود..مدافعان.اقدام.

اخیر.ش��هرداری.انتظار.دارند.با.میان.بر.به.وجود.آمده،.ش��یب.نزولی.ساخت.وس��از.تا.پیش.از.

تابستان.95،.صعودی.شود.
تصمیم جدید برای توقف معضالت صدور پروانه

پژمان.پش��م.چی.زاده.معاون.شهرس��ازی.و.معماری.ش��هرداری.تهران.با.اش��اره.به.ابالغ.

دس��تورالعمل.جدید.معاونت.شهرس��ازی.به.س��ازمان.فناوری.اطالعات.ش��هرداری.تهران.

درخصوص.مس��یر.جدید.ارجاع.نظارت.به.مهندس��ان.ناظر.گفت:.ابتدا.الزم.به.توضیح.است.

که.دس��تورالعمل.جدید.معاونت.شهرس��ازی.ارتباطی.با.بازنگ��ری.مبحث.دوم.مقررات.ملی.

ساختمان.ندارد..طبعا.بازنگری.مبحث.دوم.مقررات.ملی.ساختمان.مسیر.خود.را.طی.می.کند.

که.این.متن.توس��ط.ش��ورای.تدوین.مقررات.ملی.ساختمان.به.نمایندگی.از.وزارت.راه.تهیه.

ش��ده.اس��ت..البته.با.وجود.آنکه.کلیت.بازنگری.مبحث.دوم.مقررات.ملی.ساختمانی.حرکت.

مثبتی.اس��ت،.اما.انتقادهایی.به.متن.پیش��نهادی.وجود.دارد.از.این.رو.به.نظر.می.رس��د.این.

پیش.نویس.نباید.پیش.از.اعمال.پیش��نهادهای.س��ازمان.های.دخیل.برای.تصویب.به.هیئت.
دولت.ارسال.می.شد.

او.با.اش��اره.به.دس��تورالعمل.جدید.معاونت.شهرس��ازی.اظهار.کرد:.ای��ن.نامه.به.صورت.

جداگانه.و.مس��تقل.از.بازنگری.مبحث.دوم.تنظیم.ش��ده.و.فقط.در.بخشی.از.نامه.ای.که.به.

سازمان.فناوری.شهرداری.تهران.ارسال.شده.است.به.متن.پیش.نویس.بازنگری.که.نگرانی.

مدیریت.ش��هری.را.نیز.در.برمی.گیرد،.اشاره.شده.است؛.اما.تصمیم.گیری.درخصوص.نحوه.

ارجاع.کار.به.مهندسان.ناظر.به.استناد.بازنگری.مبحث.دوم.نبوده.است..در.متن.نامه.اشاره.

شده.اس��ت.که:.»با.توجه.به.متن.پیش.نویس،.بازنگری.مبحث.دوم.مقررات.ملی.ساختمان.

و.ض��رورت.اتخاذ.تدابیر.الزم.برای.اجرایی.ش��دن.پیش.نویس.اخی��ر«،.صرفا.به.معنی.تاکید.

ب��ر.دغدغه.های.موجود.در.این.حوزه.بوده.اس��ت..ضمن.آنکه.در.این.دس��تورالعمل.به.هیچ.

عنوان.بر.کمرنگ.ش��دن.نقش.مهندسان.ناظر.اشاره.نشده.است..براساس.این.دستورالعمل.

همچون.گذشته.نظارت.ساخت.وساز.با.مهندسان.ناظر.است.و.رویه.این.نظارت.هیچ.تفاوتی.

نکرده.اس��ت..فقط.ارجاع..کار.که.در.س��ه.سال.اخیر.توسط.س��ازمان.نظام.مهندسی.صورت.

می.گرفت.پس.از.این.به.صورت.توافقی.بین.مالک.و.ناظر.از.طریق.دفاتر.خدمات.الکترونیک.

انجام.می.شود..معاون.شهردار.تهران.با.بیان.اینکه.تصمیم.شهرداری.تهران.بر.دغدغه.های.

مردم،.مالکان.و.فعاالن.عرصه.ساخت.وس��از.اس��توار.اس��ت،.تصریح.کرد:.از.آنجا.که.فرآیند.

صدور.پروانه.ساخت.وس��از.طوالنی.اس��ت.و.بخش��ی.از.آن.به.مجموعه.شهرداری.تهران.و.

بخشی.دیگر.به.سازمان.ها.و.نهادهای.مربوطه.که.در.اجرایی.شدن.این.فرآیند.دخیل.هستند.

برمی.گردد،.ش��هرداری.تهران.سعی.کرده.است.طی.سال.های.گذشته.با.ایجاد.ظرفیت.های.

جدید.و.متکی.بر.آرش��یو.الکترونیکی.از.جمله.سیس��تمی.کردن.مس��یر.صدور.پروانه،.مدت.

زمان.این.فرآیند.را.کوتاه.تر.کند،.در.مقابل.این.انتظار.وجود.داش��ت.که.س��ایر.سازمان.ها.نیز.
به.اصالح.این.روند.کمک.کنند.

او.اضافه.کرد:.در.این.مس��یر.ش��هرداری.تهران.در.س��ال.92،.بعد.از.گذش��ت.9.سال.از.

تصویب.ش��یوه.نامه.اجرایی.ماده.33.قانون.نظام.مهندس��ی،.با.هدف.توانمند.کردن.سازمان.

نظام.مهندسی.و.ارتقای.کیفیت.ساخت.وساز،.بخش.هایی.از.این.شیوه.نامه.را.که.تا.آن.زمان.

اجرایی.نش��ده.بود،.برای.اجرا.به.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.واگذار.کرد؛.با.وجود.این.پس.از.

گذشت.چندسال.به.جای.بهبود.شرایط،.نحوه.ارجاع.کار.به.مهندسان.ناظر.مشکالت.جدی.
را.به.حوزه.ساخت.وساز.وارد.کرد.

پش��م.چی.زاده.گفت:.اول.آنکه.ارجاع.کار.به.مهندس��ان.ناظ��ر.به.صورت.عادالنه.صورت.

نگرف��ت.ک��ه.مورد.اعتراض.تع��داد.زیادی.از.مهندس��ان.ناظر.واقع.ش��د..دوم.آنکه.ارجاع.

نظارت.ه��ا.در.پرونده.های.ساخت.وس��از.در.مدت.زمان.طوالنی.انجام..ش��د.و.این.در.حالی.

اس��ت.که.ظرفیت.های.سیس��تم.این.امکان.را.می.دهد.که.در.کسری.از.دقیقه.ناظر.انتخاب.

ش��ود..به.این.صورت.که.کافی.اس��ت.ظرفیت.مهندس.ناظر.را.از.سیس��تم.هوشمندی.که.
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ایجاد.ش��ده.رصد.کنند،.شماره.برگه.ناظر.را.بگذارند.و.اگر.ظرفیت.اجازه.داد.ناظر.به.عنوان.

ناظرقانونی.پروژه.انتخاب.ش��ود..به.تعبیر.دیگر.این.انتظار.وجود.داش��ت.که.مسیر.بررسی.

نقش��ه.های.پروژه.های.س��اختمانی.که.از.وظایف.س��ازمان.نظام.مهندسی.است.تسهیل.و.

تسریع.شود.اما.تاکنون.چنین.اتفاقی.نیفتاده.و.حتی.به.قدری.این.روند.طوالنی.شده.است.

ک��ه.برخی.مالکان.پروس��ه.صدور.پروان��ه.را.رها.کرده.اند..عالوه.بر.این.ش��هرداری.تهران.

انتظار.داش��ت.موضوع.الزامی.بودن.مجریان.که.از.س��وی.دیوان.عدالت.اداری.رد.شده.بود.

با.اتخاذ.تدابیری.در.سازمان.نظام.مهندسی.به.حضور.واقعی.مجریان.توانمند.برای.ارتقای.

کیفیت.س��اخت.منجر.شود..س��وم.آنکه.پس.از.انعقاد.این.تفاهم.نامه.مشاهده.شد.که.برای.

پروژه.های.بزرگ.به.ازای.هر.50هزار.مترمربع،.چهار.ناظر.از.سوی.سازمان.نظام.مهندسی.

به.پروژه.اضافه.می.ش��ود.که.اصال.منطق.اجرایی.با.خ��ود.به.همراه.ندارد.چراکه.بی.تردید،.

اجتماع.ناظران.در.یک.پروژه.مسیر.اجرای.پروژه.را.با.سختی.مواجه.خواهد.کرد..چهارمین.

معضل.نیز.درخصوص.انباشته.شدن.تعداد.زیادی.از.پرونده.های.ساختمانی.بود.که.صرفا.به.

دلیل.ناکارآمدی.سیس��تم.از.س��ال.گذشته.به.سال.95.منتقل.شده.اند.و.سازنده.ها.مجبور.به.

پرداخت.عوارض.ساختمانی.با.تعرفه.جدید.امسال.خواهند.بود..معاون.شهرسازی.شهرداری.

ته��ران.به.تصمیم.جدید.مجموعه.مدیریت.ش��هری.برای.لغو.تفاهم.نامه.با.س��ازمان.نظام.

مهندس��ی.استان.تهران.اشاره.کرد.و.افزود:.از.این.رو.تصمیم.گرفته.شد.اعتماد.و.اختیاری.

که.به.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.برای.شیوه.ارجاع.کار.به.مهندس��ان.ناظر.شده.بود،.جهت.

حل.مش��کالت.ش��هروندان.پس.گرفته.شود..او.به.نامه.ارسال.شده.به.رئیس.سازمان.نظام.

مهندسی.در.تاریخ.25.بهمن.ماه.سال.گذشته.اشاره.کرد.وگفت:.در.این.نامه.تمامی.مسائل.

و.مش��کالت.این.ش��یوه.کاری.تشریح.ش��د.و.این.انتظار.وجود.داشت.که.در.این.خصوص.

تدابیری.پیش.بینی.ش��ود.و.به.مدیریت.ش��هری.اطمینان.خاطر.دهند.که.برای.پرونده.های.

انباشته.فکری.خواهد.شد.اما.تا.روز.29.اسفند.هیچ.اقدامی.از.سوی.سازمان.نظام.مهندسی.

اس��تان.تهران.مشاهده.نشد.و.نهایتا.برای.حل.مش��کالت.شهروندان.ولو.به.صورت.موقت.

تصمیم.گرفته.ش��د.که.تفاهم.نامه.با.س��ازمان.نظام.مهندسی.فعال.لغو.شود..به.گفته.وی.از.

س��وی.دیگر.بالتکلیف.بودن.تعداد.زیادی.از.پرونده.های.ساخت.وس��از.آن.هم.در.وضعیت.

رکود.مس��کن.به.معنای.محدود.شدن.ظرفیت.کاری.مهندسان.ناظر.نیز.هست..او.با.اشاره.

به.بازنگری.مبحث.دوم.مقررات.ملی.ساختمان.تاکید.کرد:.طبیعی.است.در.صورتی.که.طی.

هفته.های.پیش.رو.متن.بازنگری.در.هیئت.وزیران.به.ش��کل.دیگری.تصویب.ش��ود.روال.
فعلی.به.روال.آتی.تبدیل.می.شود.

پش��م.چی.زاده.با.بیان.اینکه.تغییر.در.شیوه.ارجاع.کار.مهندسان.ناظر.طی.چند.روز.گذشته.

به.باالرفتن.س��رعت.کار.پرونده.های.ساخت.وس��از.منجر.شده.اس��ت،.عنوان.کرد:.در.رویه.

ایجاد.ش��ده.سرعت.کار.بس��یار.باال.رفته.اس��ت.اما.در.کنار.تمامی.زوایای.مثبت.این.شیوه.

جدید،.یک.موضوع.دغدغه.جدی.مدیریت.شهری.است.که.به.مسئله.حق.الزحمه.مهندسان.

ناظ��ر.باز.می.گردد..او.ادام��ه.داد:.این.امکان.وجود.دارد.در.جریان.رقابتی.ش��دن.ارجاع.کار.

به.مهندس��ان.ناظر.میزان.حق.الزحمه.های.قانونی.مهندس��ان.ناظر.کاه��ش.پیدا.کند،.البته.

مدیریت.شهری.در.این.خصوص.تدبیری.در.نظر.گرفته.است.که.همزمان.با.اعالم.عوارض.

س��اخت،.حق.الزحمه.ناظران.نیز.به.صورت.رس��می.اعالم.شود.به.شرط.آنکه.مهندسان.ناظر.

به.حق.الزحمه.های.اعالمی.ما.پایبند.باشند.و.برای.گرفتن.یک.کار.به.حق.الزحمه.های.نازل.
تن.ندهند.

اختالل در نظم بازار
حام��د.مظاهری��ان،.معاون.مس��کن.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.نیز.در.واکنش.ب��ه.این.اقدام.
شهرداری.تهران.ضمن.مکاتبه.مستقیم.با.شهردار.تهران.و.اعالم.اعتراض.وزارت.راه.به.این.
اقدام،.گفت:.فرآیند.انتخاب.مهندسان.ناظر.توسط.سازمان.نظام.مهندسی.براساس.مقررات.
مصوب.س��ال.84.الزم.االجراس��ت.و.تا.زمانی.که.اصالحیه.آیین.نامه.مرتبط.با.این.قانون.در.
هیئت.دولت.به.تصویب.نهایی.نرسد.این.فرآیند.باید.مالک.عمل.شهرداری.تهران.باشد..

او.افزود:.بنابراین.اقدام.اخیر.ش��هرداری.ته��ران.از.آنجا.که.برخالف.موازین.قانونی.تلقی.

می.ش��ود،.می.تواند.نظم.بازار.ساخت.وساز.را.مختل.کند.و.تعهدات.بازیگران.این.بازار.و.همه.

مقررات.س��اختمانی.را.تح��ت.تاثیر.قرار.دهد..معاون.وزیر.راه.تاکی��د.کرد:.این.وزارتخانه.از.

ابزارهای.در.اختیار.خود.برای.مهار.اقدام.اخیر.استفاده.خواهد.کرد.به.این.معنا.که.آن.دسته.

از.مهندسان.ناظر.که.بدون.هماهنگی.سازمان.نظام.مهندسی.به.پروژه.های.ساخت.وساز.وارد.
شوند.طبق.ضوابط.مورد.پیگیری.انتظامی.قرار.خواهند.گرفت.

لغو یک جانبه تفاهم نامه غیرقانونی است
حمزه.ش��کیب،.عضوهیئت.مدیره.س��ازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.اس��تان.تهران.نیز.
درخصوص.لغو.یکجانبه.تفاهم.نامه.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.و.شهرداری.درخصوص.نحوه.
انتخاب.مهندس.ناظر.از.س��وی.شهرداری.گفت:.بر.اساس.ماده.24.قانون.نظام.مهندسی.و.
کنترل.س��اختمان.)ناظر،.به.هنگام.صدور.پروانه.س��اختمان.از.سوی.سازمان.نظام.مهندسی.
س��اختمان.استان.انتخاب.شده..و.به.مالک.و.مراجع.صدور.پروانه.ساختمان.معرفی.می.شود..
ناظر.نمی.تواند.شاغل.در.دستگاه.صادرکننده.پروانه..ساختمان.در.منطقه.ای.باشد.که.ساختمان.
در.آن.منطقه.احداث.می.شود.(.مهندس.ناظر.توسط.سازمان.نظام.مهندسی.انتخاب.می.شود..
این.قانون.در.سال.74.به.تصویب.رسیده.و.اما.مسوولیت.انتخاب.ناظر.تا.سال.91.بر.عهده.
شهرداری.بود..در.این.سال.تفاهم.نامه.ای.میان.شهرداری.و.نظام.مهندسی.به.امضا.می.رسد.

که.بر.اساس.آن.مهندس.ناظر.از.سوی.سازمان.نظام.مهندسی.انتخاب.شود.
وی.ادامه.داد:.در.نیمه.فروردین.ماه.س��ال.جاری.به.دلیل.اعتراض.ش��هرداری.به.سیستم.
ارجاع.کار.از.س��وی.نظام.مهندسی.تفاهم.نامه.یکجانبه.از.سوی.شهرداری.لغو.شده.که.این.
برخالف.قانون.اس��ت..ش��کیب.با.اشاره.به.بررس��ی.مبحث.دوم.مقررات.ملی.ساختمان.که.
در.آن.مهندس.ناظر.از.س��وی.مالک.انتخاب.می.ش��ود،.گفت:.به.نظر.می.رسد.شهرداری.به.
اس��تقبال.مبحث.دوم.مقررات.ملی.ساختمان.رفته.اس��ت..عضو.هیئت.مدیره.سازمان.نظام.
مهندسی.ساختمان.استان.تهران.با.انتقاد.از.نحوه.ارجاع.کار.در.سازمان.نظام.مهندسی.گفت:.
شیوه.ارجاع.کار.در.سازمان.نظام.مهندسی.عادالنه.نیست.و.به.برخی.از.مهندسان.پروژه.ای.
ارجاع.نمی.شود.و.مکانیسم.شفاف.و.روشنی.در.این.بخش.وجود.ندارد..به.همین.دلیل.برخی.
از.پرونده.های.ساختمانی.مدت.طوالنی.در.سازمان.نظام.مهندسی.معطل.شده.که.برای.حل.

این.مشکل.شهرداری.مستقیم.وارد.عمل.شده.است..
وی.با.تاکید.بر.این.که.این.مش��کل.تا.زمان.تصویب.مبحث.دوم.مقررات.ملی.س��اختمان.
باید.با.تفاهم.و.تعامل.حل.ش��ود،.گفت:.ممکن.اس��ت.تصویب.این.مقررات.در.هیئت.دولت.
زمان.بر.باش��د،.اما.تا.زمان.تصویب.آن.روال.کار.باید.همانند.گذش��ته.باش��د.و.ناظر.از.سوی.
سازمان.نظام.مهندسی.انتخاب.شود،.اما.سیستم.انتخاب.مهندس.ناظر.هم.عادالنه.و.شفاف.
باشد..شکیب.همچنین.با.اشاره.به.رد.انتخاب.مجری.ذی.صالح.در.پروژه.های.ساختمانی.از.
سوی.دیوان.عدالت.اداری.گفت:.سازمان.نظام.مهندسی.تا.زمانی.که.پروژه.های.ساختمانی.
مج��ری.ذی.صالح.انتخاب.نکنند.نقش��ه.های.آنه��ا.را.تایید.نمی.کند.و.این.موضوع.س��بب.
سرگردانی.سازندگان.و.بالتکلیفی.پروژه.های.ساختمانی.شده.است.که.برای.حل.این.مشکل.
وزارت.راه.و.شهرسازی.باید.راسا.جلساتی.با.نهادهای.مرتبط.برگزار.کرده.تا.هماهنگی.های.

الزم.در.این.خصوص.انجام.شود.
انتقاد به لغو یکباره تفاهم نامه

محمد.س��االری،.رئیس.کمیس��یون.معماری.و.شهرس��ازی.شورای.ش��هر.تهران.نیز.در.

اعتراض.به.لغو.یک.طرفه.تفاهم.نامه.ش��هرداری.با.سازمان.نظام.مهندسی.گفت:.هم.اکنون.

در.حدود.110.هزار.نفر.مهندس.ناظر.و.تعداد.قابل.توجهی.از.مردم.و.متولیان.ساخت.و.س��از.

تحت.تاثیر.مستقیم.این.تصمیم.قرار.دارند.و.نمی.توان.به.یکباره.توافق.نامه.سابق.درخصوص.

ش��یوه.عمل.مهندس��ان.ناظر.را.بر.هم.زد..اگرچه.مش��کالتی.در.ش��یوه.فعلی.ارجاع.کار.به.

مهندس��ان.ناظر.وجود.دارد؛.اما.انصافا.توافق.صورت.گرفته.در.س��ال91.نقاط.مثبت.فراوانی.

را.دربرداش��ته.اس��ت.که.نتیجه.آن.ارتقای.کیفیت.ساخت.وساز.ساختمان.ها.به.ویژه.در.بخش.
رعایت.مقررات.ملی.ساختمان.در.سازه.ساختمان.ها.در.شهر.تهران.بوده.است..

ساالری.اظهار.کرد:.شهرداری.تهران.نباید.بدون.مشورت.با.شورای.شهر.و.سازمان.نظام.

مهندس��ی.اقدام.به.لغو.این.توافق.نامه.می.کرد؛.چراکه.این.موضوع.بسیاری.از.شهروندان.را.

درگیر.خود.می.کند.و.اگر.بنا.باش��د.تمامی.توافق.نامه.ها.یکطرفه.لغو.شود.سنگ.روی.سنگ.

بند.نمی.ش��ود..ممکن.اس��ت.با.این.کار.ساخت.و.س��از.حرفه.ای.از.دست.برود.و.عقبگردی.به.
سال.های.پیش.از.91.داشته.باشیم.
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EFQM روش های خود ارزیابی در مدل
دکتر شهرام علیزاده، مدیر عامل آلوکد

تعالی سازمانی )بخش سوم(

الف( نقاط قوت )توانمند سازها(
• مناسب، منطقی و یکپارچه بودن رویکرد با سایر رویکردهای مرتبط: 

رویکردهای.تعریف.شده.برای.فرآیندهای.توانمند.ساز.باید.به.شکل.مناسب.و.منطقی.فرآیند.

را.تش��ریح.کرده.و.به.خوبی.بیان.کنند.که.در.این.فرآیند.به.دنبال.تحقق.چه.اهدافی.هس��تیم.و.

چگونه.قصد.داریم.در.مورد.موضوع.فرآیند،.س��ازمان.را.در.جهت.استراتژی.های.کالن.توانمند.

کنیم..همچنین.هر.رویکرد.باید.با.س��ایر.رویکردهای.س��ازمان.هماهنگ.و.یکپارچه.باش��د.و.

ارتباط.آن.به.خوبی.شناس��ایی.و.تعریف.ش��ده.باشد،.توجه.داش��ته.باشید.که.یک.رویکرد.بدون.
یکپارچگی.با.سایر.رویکردها.ممکن.است.یک.اتالف.باشد.

• جاری شدن نظام مند رویکرد در تمامی نواحی مرتبط سازمان:
ررویکرد.های.تدوین.ش��ده.باید.در.تمام.بخش.ها.و.مناطقی.از.س��ازمان.ها.که.ممکن.اس��ت.
کاربرد.داش��ته.باش��ند.به.شکل.نظام.مند.در.حال.اجرا.بوده.و.ش��واهد.و.سوابق.آن.قابل.رویت.
باش��د..مثال.نمی.توان.رویکردی.برای.امکانات.رفاهی.س��ازمان.تدوین.کرد.که.فقط.مدیران.از.

آن.بهره.مند.گردند؟!.

• انجام اندازه گیری :
کارک��رد.رویکردها.بای��د.مورد.تحلیل.و.پایش.قرار.گیرد.و.موارد.پایش،.مس��ئوالن.پایش.و.
نحوه.اندازه.گیری.باید.تعیین.گردیده.باش��ند..این.اندازه.گیری.ها.باید.کارایی.و.اثربخشی.را.نیز.

شامل.باشند.
• فعالیت های یادگیری محقق شده باشد:

پس.از.اندازه.گیری.و.پایش.اطالعات.جمع.آوری.ش��ده.از.رویکردها،.باید.نتایج.حاصل.مورد.

بازنگری.قرار.گیرد.و.پس.از.تعریف.اصالحات.مورد.نیاز.به.کارکنان.س��ازمان.اطالع.داده.شده.
باشد.تا.بر.دانش.کارکنان.سازمان.افزوده.گردد.و.فرآیند.یادگیری.سازمان.محقق.شده.باشد..

• بهبودهای ناشی از فعالیت های اندازه گیری و یادگیری : 
س��ازمان.ها.باید.مشخص.کنند.که.چه.بهبودهایی.بر.اس��اس.اندازه.گیری.و.یادگیری.درون.

سازمانی.و.همچنین.اطالعات.جمع.آوری.شده.از.رویکردها،.تعریف.و.اجرا.کرده.اند.
ب( زمینه های قابل بهبود ) توانمند سازها (

• یکپارچه.کردن.رویکرد.با.سایر.رویکردهای.مرتبط:

ره:
شـا

ا

در مقاله پیش رو با یکی از الگوهای تعالی سـازمانی شـرکت ها آشنا می شـویم. بدون تردید فشردگی رقابت های موجود در عرصه های 
مختلف اقتصادی، امروز بهره گیری از نظریات علمی و کارشناسـی را برای ارتقاء و پیشـرفت و در نتیجه موفقیت در رقابت ها ضروری 
ساخته است. این نوشتار که بخش سوم از مقاله تعالی سازمانی است به قلم دکتر شهرام علیزاده، مدیرعامل شرکت آلوکد به نگارش 
 DBA درآمده اسـت. شـهرام علیزاده دانش آموخته مهندسـی عمران از سـال 137۵ و کارشناس ارشد شهرسـازی از سال 1380 و

)دکتری مدیریت کسب و کار( از سال 13۹2 می باشد. با هم این مقاله را می خوانیم:
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برخی.س��ازمان.ها.رویکردهای.خود.را.برای.واحده��ا.و.فرآیندهای.مختلف.تدوین.می.کنند،.

ولی.به.یکپارچه.بودن.و.هماهنگی.رویکردهای.س��ازمان،.جهت.تحقق.اهداف.و.اس��تراتژی.ها.

توجه.نکرده.اند.و.مش��اهده.می.گردد.که.رویکردها.با.یکدیگر.در.تناقص.بوده.یا.برای.فرآیندها،.

روش.های.متفاوتی.را.تشریح.می.کنند..همچنین.در.برخی.موارد.ارتباطات.تعریف.شده.در.یک.

فرآیند.در.مراحل.بعدی.یا.در.رویکرد.فرآیند.بعدی.مورد.توجه.قرار.نمی.گیرد..توجه.داشته.باشید.
که.هر.یک.از.حاالت.ذیل.باید.اصالح.گردد.

1..رویکردی.که.ارتباطش.با.رویکردهای.دیگر.مشخص.نباشد.
2..رویکردی.که.فرآیند.تشریح.شده.در.آن.در.رویکردهای.دیگر.نقض.شده.باشد.

3..رویکردی.که.ارتباط.و.اتصالش.با.رویکرد.قبلی.یا.بعدی.آن.مبهم.باشد.
4..کلیه.رویکردهایی.که.پس.از.مطالعه.آنها.یا.هنگام.اجرای.آن.از.خود.بپرسید.که.»چگونه.

باید.انجام.شود؟«
• شفاف نبودن فرآیندها:

چنانچه.فرآیندهای.تعریف.ش��ده.در.سازمان.به.روشنی.عملیات.سازمان.را.تشریح.نکنند،.در.

این.زمینه.سازمان.نیازمند.بهبود.می.باشد..البته.برخی.مواقع.رویکردها.نیز.به.خوبی.فرآیندهای.

سازمان.را.توضیح.نمی.دهند.یا.شفافیت.مورد.انتظار.در.آنها.وجود.ندارد.و.کارکنان.با.سردرگمی.

فعالیت.ها.را.انجام.می.دهند.که.در.این.خصوص.الزم.اس��ت.که.فرآیندها.به.خوبی.تشریح.شده.

و.مس��ئوالن.اجرای.آنها.مش��خص.گردد..همچنین.باید.نتایج.مورد.انتظ��ار.از.فرآیند.نیز.قابل.
شناسایی.و.اندازه.گیری.باشد..

• نظام مند نبودن جاری سازی رویکردها:
یکی.از.مواردی.که.در.س��ازمان.ها.باید.بهبود.یابد،.وجود.یک.س��اختار.و.منطق.جهت.جاری.
س��اختن.رویکردها.در.تمامی.بخش.ها.و.واحدهای.مورد.کاربرد.رویکرد.در.س��ازمان.است،.این.
جاری.سازی.باید.نظام.مند.بوده.و.شواهد.آن.در.همه.جا.قابل.رویت.و.اندازه.گیری.باشد،.لذا.در.
زمان.تدوین.رویکردها.باید.مدیران.و.مس��ئوالن.تهیه.رویکردها.در.بخش��ی.از.سند.رویکرد.به.

این.مهم.به.طور.شفاف.اشاره.و.در.زمان.اجرای.رویکرد.به.آن.توجه.کنند.
• عدم وجود شواهد عینی در مورد فعالیت های اندازه گیری و یاد گیری:

.EFQM.باتوج��ه.به.اینکه.یک��ی.از.نکات.و.اه��داف.مهم.اجرای.مدل.تعالی.س��ازمانی •

توس��عه.یادگیری.سازمان.ها.می.باشد،.لذا.سازمان.ها.باید.قابلیت.اندازه.گیری،.اجرا.و.اثر.بخشی.

فعالیت.ها،.فرآیندها.و.رویکردها.را.مشخص.کرده.و.به.روشنی.نشان.بدهند..این.قابلیت.می.باید.

با.جمع.آوری.و.ارائه.شواهد.مستند.و.عینی.قابل.اثبات.باشد..به.همین.دلیل.یکی.از.زمینه.های.

قابل.بهبود.در.اکثر.س��ازمان.ها،.اندازه.گیری.کارک��رد.فعالیت.ها.و.پس.از.آن.یادگیری.از.نتایج.

و.پای��ش.فعالیت.ها.می.باش��د..زیرا.در.زیر.معیارهای.متع��ددی.از.مدل.EFQM.اندازه.گیری.و.
یادگیری.اشاره.شده.است.

• عدم وجود شـواهدی دال بر اینکه بهبود ناشی از فعالیت های اندازه گیری، محقق 
شده است: 

یکی.از.نکات.مهم.در.مدل.EFQM.این.است.که.از.سازمان.ها.خواسته.شده.است.که.نشان.

دهند.بهبود.های.انجام.ش��ده،.در.اثر.فعالیت.های.اندازه.گیری،.پایش.و.یادگیری.حاصل.ش��ده.
است،.لذا.سازمان.ها.باید.شواهدی.ارائه.کنند.که.این.مهم.را.اثبات.کند.

ش��واهد.ارائه.شده.باید.دال.بر.این.باش��د.که.رویکردهای.تعریف.شده.مورد.کنترل.و.پایش.

قرار.گرفته.اند.و.اهداف.تعیین.ش��ده.در.اس��تراتژی.را.محقق.نکرده.ان��د.و.لزوم.انجام.بهبود.در.

زمینه.های.مختلف.احس��اس.گردیده.است.و.سازمان.زمینه.قابل.بهبود.را.شناسایی.کرده.و.آن.
را.جزو.پروژه.های.بهبود.خود.قرار.داده.است.

• فرآیندها و رویکردهایی که سازمان برای تعالی به آن نیاز دارد:
پس.از.انجام.خودارزیابی.یا.ارزیابی.س��ازمان.توسط.ارزیابان.جایزه.کیفیت.EFQM.و.ارائه.
گزارش.توس��ط.ارزیابان،.یکی.از.مواردی.که.به.عنوان.زمینه.های.قابل.بهبود.معرفی.می.گردد،.
فرآیندها.و.رویکردهایی.اس��ت.که.س��ازمان.جهت.موفقیت.پایدار.و.تحقق.معیارها.به.آنها.نیاز.
داشته.است.ولی.شناسایی.نشده.اند.و.برای.آنها.رویکرد.تدوین.نکرده.اند..لذا.سازمان.ها.باید..با.
توجه.به.ماموریت.س��ازمان.خود،.کلیه.فرآیندها.و.رویکردهای.مورد.نیاز.را.شناس��ایی.کرده.و.
تدوین.آنها.به.گونه.ای.باشد.که.برای.کلیه.ذی.نفعان.به.خصوص.مشتریان،.سهامداران،.کارکنان.

و.جامعه.پیرامون.ارزش.آفرین.باش��د..در.ضمن.فرام��وش.نکنید.چنانچه.فرآیند.یا.رویکردی.از.
قلم.افتاده.باشد،.سازمان.دچار.مشکل.شده.و.فعالیت.های.خود.را.به.سختی.انجام.می.دهد.

• بهبودهای حیاتی سازمان که انجام نشده اند:
.EFQM.پس.از.انجام.هر.خود.ارزیابی.یا.ارزیابی.س��ازمان.توس��ط.ارزیابان.جایزه.کیفیت
گزارش��ی.تهیه.و.ارائه.می.گردد.که.شامل.نقاط.قوت.و.زمینه.های.قابل.بهبود.در.توانمند.سازها.
می.باش��د..س��ازمان.هایی.که.قصد.دارند.مس��یر.تعالی.را.طی.کنند.باید.پس.از.دریافت.گزارش.
مربوطه،.نقاط.قوت.را.در.س��ایر.بخش.ها.و.واحدهای.س��ازمان.تسریع.کرده.و.زمینه.های.قابل.

بهبود.را.الویت.بندی.و.برطرف.کنند..
زمینه.های.قابل.بهبود،.با.توجه.به.متدولوژی.اولویت.بندی.که.خود.دارای.پارامترهایی.جهت.
رتبه.بندی.زمینه.های.قابل.بهبود.می.باش��د،.رتبه.بندی.می.گردد..توجه.داش��ته.باش��ید.که.یکی.
از.پارامتره��ای.مه��م.در.اولویت.بندی.باید.نیاز.س��ازمان.جهت.بهبود.کس��ب.و.کار.و.رضایت.

ذی.نفعان.باشد.
بهبود.حیاتی،.بهبودی.اس��ت.که.مس��تقیما.با.وظایف.و.ماموریت.س��ازمان.ارتباط.داش��ته.و.
عدم.انجام.آنها.باعث.کاهش.ارزش.ارائه.ش��ده.به.ذی.نفعان.می.گردد.و.س��ازمان.را.از.تحقق.

استراتژی.هایش.دور.می.کند.
• موارد ذکر نشده ای که انتظار مشاهده آن را داشته اید:

..یکی.از.زمینه.های.بهبود.که.شناس��ایی.آن.بس��یار.مش��کل.اس��ت.به.موارد.ذکر.نشده.در.

اظهارنامه.یا.رویکردهای.مستندات.سازمان.مربوط.است..هرسازمانی.با.توجه.به.شرح.خدمات.

و.ماموریتش.باید،.فعالیت.ها.فرآیندها.یا.رویکردهایی.را.تعریف.کرده.باش��د.و.انتظار.داریم.که.

آنها.را.مش��اهده.کنیم.و.عدم.وجود.و.رویت.آنها.باعث.می.گردد.که.ارزیاب.به.این.نتیجه.برسد.
که.سازمان.در.انجام.ماموریتش.دچار.نقصان.می.شود.

حالت.دیگری.از.این.زمینه.قابل.بهبود،.فرآیندها.و.اقداماتی.است.که.سازمان.به.طور.محدود.
آنها.را.اجرا.می.کند،.ولی.رویکرد.یا.سند.مکتوبی.درخصوص.آن.موارد.تهیه.نکرده.است..

ج( نقاط قوت )نتایج(
- نتایج اندازه گیری شده و مرتبط با اهداف سازمان :

س��ازمان.ها.باید.در.معیارهای.چهارگانه.نتایج.مدل..EFQM.موارد.و.نتایجی.را.مورد.پایش.

و.اندازه.گیری.قرار.بدهند.که.هم.با.عنوان.و.موضوع.معیار.و.نتایج.مربوطه.در.ارتباط.باش��ند.و.

هم.در.جهت.اهداف.سازمان.باشند..بدیهی.است.که.نتایج.اندازه.گیری.شده.که.موضوعیتی.در.
سازمان.ندارند،.اتالف.است.

• روند مثبت باشند: 
چنانچه.نتایج.اندازه.گیری.شده.برای.چندین.سال.)حداقل.3.سال(.دارای.روند.صعودی.برای.
نکات.مفید.و.روند.نزولی.برای.نکات.مضر.و.هزینه.زا.باشند.یک.قوت.محسوب.می.گردد..زیرا.
روند.مثبت.نشان.دهنده.تحقق.اقدامات.تعریف.شده.در.رویکردهای.توانمندسازها.می.باشد..

• اهداف محقق شده باشند: 
نتیجه.ارائه.ش��ده.ضمن.دارا.بودن.روند.مثبت،.باید.اهداف.تعریف.شده.و.مد.نظر.سازمان.را.
محقق.کرده.باش��ند..اهداف.باید.توسط.سازمان.تعیین.ش��ده.و.البته.ارزشمند.و.چالش.برانگیز.
باشند..اهداف.بی.ارزش.یا.اهدافی.که.تحقق.آنها.ارزشی.برای.سازمان.خلق.نکند،.فاقد.بررسی.
بوده.و.نقطه.قوت.محس��وب.نمی.گ��ردد..همچنین.نتایج.بدون.هدف.نیز.مطلوب.نمی.باش��ند..
این.اهداف.باید.باتوجه.به.توانایی.س��ازمان.تعیین.ش��وند.یا.از.سازمان.های.متعالی.الهام.گرفته.

شده.باشد.
• مقایسه های داخلی و بیرونی با سایرین صورت گرفته باشد:

س��ازمان.ها.باید.نتایج.حاصل.و.اهداف.تعیین.ش��ده.را.با.بهترین.ها.در.صنعت.و.سازمان.های.

متعالی.همکارش��ان،.صنعت،.سطح.ملی.و.بهترین.ها.در.دنیا.مقایسه.کنند.تا.عامل.و.انگیزه.ای.

برای.بهبود.مستمر.داشته.باشند،.زیرا.صرف.دستیابی.و.تحقق.اهداف.تعریف.شده.برای.نتایج.

نمی.توان.س��ازمان.را.به.س��مت.تعالی.هدایت.کرد..عدم.مقایس��ه.داخلی.ی��ا.خارجی.می.تواند.
سازمان.ها.را.به.سمت.تعریف.اهداف.کم.ارزش.سوق.دهد.

• نتایج معلول رویکردها باشند:
یک��ی.از.مهم.ترین.نکات.مورد.توج��ه.در.معیارهای.نتایج.مدل.EFQM.اثبات.این.موضوع.
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اس��ت.که.نتایج.حاصله.در.اثر.تحقق.رویکردها.حاصل.ش��ده.اند،.به.همین.دلیل.س��ازمان.باید.

قبل.از.ارائه.هر.نتیجه.ای.در.هریک.از.معیارهای.نتایج،.مشخص.کند.که.نتیجه.حاصله.در.اثر.

کارکرد.کدام.رویکرد.یا.رویکردهای.تعریف.شده.در.معیارهای.توانمند.سازها.حاصل.شده.است،.

زیرا.ممکن.است.سود.و.تراز.مالی.خوب.سازمان.به.خاطر.فروش.بخشی.از.دارایی.های.سازمان.
باال.رفته.باشد.و.علت.آن.به.خاطر.کیفیت.و.توسعه.بازاریابی.و.فروش.نباشد..

• شاخص ها، تمامی حوزه های مرتبط را پوشش داده باشند: 
ش��اخص.های.ارائه.شده.برای.نتایج.در.هر.یک.از.معیارهای.نتایج.مدل.EFQM.باید.کلیه.
موارد.و.حوزه.های.مد.نظر.معیار.مربوطه.را.پوش��ش.بدهد.و.نش��ان.دهد.که.س��ازمان.در.تمام.
حوزه.ها.روند.مثبت.پایدار.داشته.است..بدیهی.است.که.ارائه.چند.شاخص.درمورد.چند.موضوع.
محدود.و.صرف.نظر.کردن.از.بقیه.حوزه.ها.که.ممکن.اس��ت.روند.مثبت.و.پایداری.نداش��ته.اند.
مطلوب.نمی.باشد..به.عنوان.مثال.نمی.توان.ارائه.خدمات.مناسب.در.چند.استان.را.اندازه.گیری.و.

ارائه.کرد،.ولی.در.سایر.استان.ها.خدمات.پس.از.فروش.را.با.کاستی.انجام.داد..
د( زمینه های قابل بهبود: )نتایج(

• روندهـای منفی یا شکسـت هایی در تـداوم عملکرد خوب سـازمان به وجود 
آمده باشد:

این.مورد.حالتی.است.که.روند.نتایج.ارائه.شده.منفی.بود.و.پس.از.یک.یا.دو.مورد.ارتقاء.دچار.

افت.و.شکست.می.ش��وند..در.این.حالت.انجام.پروژه.بهبود.الزامی.می.باشد..به.خصوص.زمانی.
که.رویکرد.تعریف.شده.در.معیار.توانمندساز.مربوطه.دارای.عملکرد.خوبی.باشد..

در.ای��ن.گونه.موارد.یک��ی.از.زمینه.های.قابل.بهبود.کنترل.دقیق.تر.اج��رای.رویکرد.بوده.یا.

ممکن.است.نیاز.باشد.که.رویکرد.مربوطه.مورد.بازنگری.قرار.گیرد..زیرا.رویکردی.که.به.طور.

اثر.بخش.و.در.جهت.تحقق.اهداف.و.استراتژی.های.سازمان.تعریف.نشده.باشد،.در.اثر.عملکرد.
و.اجرای.خوب.نیز.با.نتایجی.روند.مثبت.ایجاد.نمی.کند..

• اهداف تعیین نشده یا سازمان به آنها دست نیافته باشد:
این.زمینه.قابل.بهبود.حالتی.است.که.سازمان.برای.نتایج.و.نمودارهای.ارائه.شده.مربوط.به.
هری��ک.از.نتایج،.اهداف.مد.نظر.را.تعیین.نکرده.اس��ت.و.نمی.توان.تصمیم.گرفت.که.آیا.روند.

مثبت.نتایج.رضایت.بخش.هستند.یا.خیر.
ای��ن.م��ورد.حالت.دیگری.را.نیز.مد.نظر.قرار.می.دهد.ک��ه.در.آن.نتایج.و.روند.آنها.با.اهداف.
سازمان.فاصله.زیاد.یا.تناقص.داشته.باشد..در.این.حالت.می.توان.نتیجه.گرفت.که.یا.کارکنان.
سازمان.رویکردها.را.به.خوبی.اجرا.نمی.کنند.یا.به.طور.کلی.رویکرد.تعریف.شده.توانایی.و.قابلیت.

تحقق.اهداف.و.روند.رو.به.رشد.در.سازمان.را.ندارد..
• مقایسه های محدود با سایرین صورت گرفته باشد:

این.زمینه.قابل.بهبود.حالتی.را.نش��ان.می.دهد.که.س��ازمان.مبنای.ضعیف.و.نامناس��بی.را.

جهت.مقایس��ه.انتخاب.کرده.اس��ت.و.چنانچه.اهداف.تعیین.ش��ده.محقق.هم.گردند،.ارزشی.

برای.ذی.نفعان.حاصل.نمی.کنند..توجه.کنید.که.سازمان.باید.اهداف.خود.را.در.حد.بهترین.در.
صنعت.خود.تعیین.کند.

• شـواهدی مبنی بر وجود درک روشـن از روابط علی بین نتایـج و رویکردها وجود 
نداشته باشد:

درخصوص.این.زمینه.قابل.بهبود،.همان.طور.که.گفته.ش��د.س��ازمان.باید.به.روش��نی.روابط.

عل��ت.و.معل��ول.بین.رویکردها.و.نتایج.حاصله.را.تعریف.کند.و.مش��خص.گردد.که.هر.یک.از.

نتایج.با.توجه.به.عملکرد.خوب.کدام.یک.از.فرایندها.یا.رویکردها.به.دست.آمده.اند..زیرا.نتایج.
بدون.رویکرد.ممکن.است.یک.رویا.و.تصور.باشد.

• محدوده نتایج تمامی نواحی سازمان را پوشش نداده باشد: 
..همان.طور.که.در.نقاط.قوت.نتایج.ذکر.گردید،.نتایج.ارائه.ش��ده.باید.حاصل.از.اطالعات.
جمع.آوری.شده.از.تمام.نواحی.سازمان.باشد.تا.معین.گردد.که.فرآیند.و.رویکردهای.تعریف.
شده.در.تمام.نواحی.مرتبط.در.حال.اجرا.و.به.کارگیری.می.باشند..اقدام.مورد.نیاز.درخصوص.
ای��ن.زمینه.قابل.بهبود،.توس��عه.اقدامات.نظارتی.س��ازمان.جهت.اج��رای.رویکردها.در.کل.

سازمان.می.باشد.
• ارتباط روشنی بین شاخص ها و دستاوردهای کلیدی سازمان وجود نداشته باشد:

ای��ن.زمینه.قابل.بهبود.حالتی.را.توصیف.می.کن��د.که.ارزیاب.نمی.تواند.ارتباطی.منطقی.بین.

ش��اخص.های.کلیدی.و.استراتژیک.سازمان.که.عموما.در.درون.سازمان.تعریف.شده.و.کنترل.
می.گردند.با.دستاوردهای.کلیدی.سازمان.پیدا.کند.

به.عنوان.مثال.دس��تاورد.س��ود.رو.به.افزایش.باید.حاصل.از.تعریف.شاخص.هزینه.های.تولید.
که.مورد.پایش.و.اندازه.گیری.قرار.گرفته.است.و.رو.به.کاهش.می.باشند،.ارتباط.داشته.باشد.

ارزیابان.داخلی.س��ازمان.که.در.فرآیند.خود.ارزیابی.ش��رکت.می.کنند.باید.توجه.داشته.باشند.

که.هنگامی.که.یک.مورد.را.به.عنوان.نقاط.قوت.یا.زمینه.های.قابل.بهبود.اعالم.می.کنند،.باید.

به.همراه.آن.ش��واهدی.را.نیز.ارائه.دهند..در.غیر.این.صورت.ممکن.اس��ت.ارزیابان.به.دالیل.

شخصی.و.غرض.ورزی.ها.درون.سازمانی.با.اعالم.نقاط.قوت.بی.دلیل.یا.زمینه.های.قابل.بهبود.
بی.اساس.سازمان.را.به.اشتباه.انداخته.و.از.مسیر.تعالی.منحرف.کنند.

انواع خودارزیابی 
1- رهیافت پرسش نامه

روش.یا.رهیافت.پرس��ش.نامه.یکی.از.س��اده.ترین.و.آماده.ترین.روش.های.خودارزیابی.بوده.

که.به.راحتی.نش��ان.می.دهد.یک.س��ازمان.تا.چه.حدی.موفق.به.پیاده.س��ازی.معیارهای.مدل.

EFQM.بوده.اس��ت.و.همان.طور.که.از.نام.این.روش.اس��تنباط.می.گردد.سازمان.بر.اساس.

پرس��ش.نامه.های.50.س��والی.که.به.صورت.استاندارد.توس��ط.بنیاد.اروپایی.مدیریت.کیفیت.

EFQM.پیش��نهاد.گردیده.اس��ت،.اق��دام.به.خودارزیاب��ی.می.کنند..البته.س��ازمان.هایی.که.

س��ابقه.ای.در.اجرای.مدل.دارند.می.توانند.بر.اس��اس.ش��رایط.موجود.و.وضعیت.مطلوب.مورد.

نظر.سازمان،.اقدام.به.طراحی.و.تهیه.سواالت.متخصص.سازمان.خود.کنند..ولی.درخصوص.

سازمان.هایی.که.در.مراحل.آغازین.هستند،.پیشنهاد.می.شود.که.از.سواالت.استاندارد.پیشنهاد.
شده.استفاده.شود.

ای��ن.رهیاف��ت،.کم.هزینه.ترین.روش.بوده.و.س��ریع.انجام.می.ش��ود،.همچنین.این.رهیافت.

ی��ک.روش.عالی.برای.جمع.آوری.اطالعات.از.تصورات.و.ادراکات.کارکنان.س��ازمان.اس��ت..

بعضی.از.سازمان.ها.از.پرسش.نامه.های.ساده.بله./خیر.)دو.گزینه.ای(.استفاده.می.کنند.و.بعضی.

از.س��ازمان.ها.ب��رای.تجزیه.و.تحلیل.نقاط.ق��وت.و.حوزه.های.نیازمند.بهبود.کس��ب.و.کار.از.

پرس��ش.نامه.های.پیشرفته.تری.بهره.می.گیرند.این.پرسش.نامه.چهار.گزینه.ای.بوده.و.بالطبع.از.
دقت.باالتری.در.ارزیابی.برخوردار.هستند.

2- رهیافت نمودار ماتریسی 
رهیافت.نمودار.ماتریسی.شامل.ایجاد.ماتریس.دستیابی.به.موقعیت.خاص.سازمان.براساس.
چارچوب.مدل..EFQM.اس��ت..در.این.روش.یکس��ری.جمالت.مطرح.می.شوند.که.موفقیت.
فرضی.س��ازمان.را.در.دستیابی.به.اهداف.مدل.EFQM.در.سطوح.مختلف.بیان.کرده.اند.و.در.

مقابل.هرجمله.یک.عدد.بین.صفر.تا.10.قرار.گرفته.است.
در.این.رهیافت.خودارزیابی.که.یکی.از.کم.هزینه.ترین.و.س��ریع.ترین.روش.های.خودارزیابی.
س��ازمان.بر.اساس.مدل.EFQM.می.باش��د،.ارزیابان.داخلی.سازمان.با.طراحی.مجموعه.ای.از.
س��واالت.و.پاس��خ.به.آنها.که.از.طریق.آن.میزان.اجرای.هر.یک.از.معیارها.یا.زیر.معیارها.را.
پوشش.می.دهد.می.توانند.میزان.موفقیت.سازمان.در.خصوص.پیاده.کردن.معیارها.را.مشخص.
کنند..این.رهیافت،.یک.روش.مناس��ب.برای.جمع.آوری.اطالعات.موجود.در.س��ازمان.بوده.و.

تصورات.کارکنان.سازمان.را.در.خصوص.پیاده.سازی.مدل.نشان.می.دهد.
توجه.داشته.باشید.که.در.این.روش.ممکن.است.سواالت.به.دو.روش.ساده.که.با.جواب.های.

بله./.خیر.می.باشند.یا.به.صورت.مفصل.تر.که.با.امتیاز.0.تا.10.می.باشد،.اجرا.گردد.
اگر.چه.سازمان.ها.از.یکدیگر.متمایز.و.رفتار.متفاوتی.دارند،.اما.نمودارهای.ماتریسی.می.توانند.
به.ش��یوه.ای.کاربردی.تر.به.درک.س��ازمان.مطابق.مدل.EFQM.کم��ک.کنند..همچنین.به.
تیم.ها.ابزارهایی.را.برای.ارزیابی.سریع.و.آسان.روند.اجرای.مدل.EFQM.در.سازمان.پیشنهاد.

می.کند..نمودار.ماتریسی.می.تواند.در.هر.سطحی.از.سازمان.استفاده.شود.
3- رهیافت کارگاه

در.این.رهیافت.خودارزیابی،.اعضای.تیم.مدیریت.واحد.یا.س��ازمانی.که.قرار.اس��ت.ارزیابی.

ش��ود،.باید.اطالعات.و.گزارشات.مربوط.به.میزان.انطباق.واحد.یا.سازمان.را.با.معیارهای.مدل.

EFQM.تطاب��ق.داده.و.جم��ع.آوری.کرده.و.در.یک.کارگاه.ب��ه.یکدیگر.و.ارزیابان.ارائه.کنند..
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به.کارگی��ری.ای��ن.رهیافت.خودارزیابی.نیازمند.صرف.زمان.توس��ط.مدیران.واحد.یا.س��ازمان.

ارزیابی.شونده.است.و.یکی.از.بهترین.دستاوردهای.این.روش،.حصول.وحدت.نظر.مدیران.در.
خصوص.نقاط.قوت.و.زمینه.های.نیازمند.بهبود.واحد.یا.سازمان.می.باشد.

ویژگی.های.مهم.این.رهیافت.این.اس��ت.که.به.مش��ارکت.فعال.تی��م.مدیریتی.واحدی.که.

خودارزیابی.در.آن.انجام.می.شود،.احتیاج.دارد..اعضای.تیم.مدیریتی.باید.اطالعات.را.جمع.آوری.

ک��رده.و.در.یک.کارگاه.به.یکدیگر.ارائه.کنند..این.رهیافت.نقطه.ش��روعی.برای.تیم.مدیریت.

ایجاد.می.کند.که.به.هم.نظری.).اجماع(.دس��ت.یابند..تجربه.نشان.داده.است.برای.تسهیل.این.

فرآین��د.به.دو.نفر.نیاز.داریم.که.کامال.در.مورد.ارزیابی.آموزش.دیده.باش��ند..در.حالت.ایده.آل،.

یک��ی.از.ارزیاب.ها.باید.از.واحد.ارزیابی.ش��ونده.و.ارزیاب.دیگر.از.یک.واحد.دیگر.س��ازمان.یا.

خارج.از.س��ازمان.انتخاب.ش��وند..این.رهیافت.دارای.پنج.مرحله.ش��امل:.آموزش،.جمع.آوری.

اطالع��ات،.برگزاری.کارگاه.امتیازدهی،.تهیه.برنامه.اجرای.بهبود.و.نظارت.بر.روند.برنامه.های.
بهبود.می.باشد.

4- رهیافت پروفرما
در.این.روش.عنوان.هر.حوزه.و.ش��رح.هر.زیر.معیار.در.باالی.صفحه.آورده.می.ش��ود..بقیه.
صفحه.نیز.به.قس��مت.هایی.که.در.آن.نقاط.قوت،.نواحی.بهبود.و.شواهد.آمده.تقسیم.می.شود..
گزارشات.خودارزیابی،.که.با.استفاده.از.این.روش.تهیه.می.شود.می.تواند.توسط.افراد.و.تیم.هایی.
از.داخل.س��ازمان.تهیه.و.توس��ط.ارزیابان.آموزش.دیده.ارزیابی.ش��ده.یا.خود.تیم.ها.به.این.کار.
مبادرت.کنند..به.عالوه.می.توان.تمهیدات.الزم.را.برای.کنترل.نتایج.خودارزیابی.توسط.تیم.های.

خارجی.پیش.بینی.کرد..
برای.مقایسه.چند.واحد.در.سازمان.های.بزرگ،.می.توان.پروفرما.را.از.چند.واحد.جمع.آوری.و.

نقاط.قوت.و.نواحی.قابل.بهبود.را.براساس.آن.شناسایی.کرد.
یکی.از.نقاط.قوت.اصلی.این.روش.کیفیت..اطالعات.جمع..آوری.ش��ده.اس��ت..به.طوری.که.
پی��ش.از.آن.که.ارزیابان.اقدام.به.جم��ع.آوری.اطالعات.از.طریق.مصاحبه.با.افراد.و.جمع.آوری.
مس��تندات.کنند،.الزم.اس��ت.مشخص.ش��ود.که.اطالعات.مربوط.به.رویکردها،.اجرا،.ارزیابی،.
بازنگری،.نتایج.و.گس��تره.داده.های.مورد.نیاز.در.کجا.و.پیش.چه.کس��ی.اس��ت..در.این.مورد.

مصاحبه.کنندگان.دارای.توانایی.در.اس��تفاده.از.تکنیک.مصاحبه.باید.روی.جمع.آوری.داده.ها.بر.

اس��اس.زیر.معیارهای.معین.متمرکز.ش��د.و.اجازه.ندهند.که.مصاحبه.تبدیل.به.مطرح.کردن.و.

بیان.مش��کالت.فردی.شود..روش.پروفرما.مثل.س��ایر.روش.ها.باید.در.فواصل.معین.با.هدف.
بهبود.مستمر.تکرار.و.تمرین.شود..

یک��ی.از.راه.های.کاهش.حجم.کار.ارزیابی.).در.مقایس��ه.با.رهیافت.شبیه.س��ازی.فرآیند.اخذ.

جایزه(.ایجاد.مجموعه.ای.از.پروفرماس��ت..مثال.برای.هر.زی��ر.معیار،.یک.فرم.یک.صفحه.ای.

می.تواند.تهیه.شود.که.کل.گزارش.جمعا.32.صفحه.می.شود..سازمان.ها.باید.هنگام.استفاده.از.
رهیافت.خودارزیابی.به.روش.پروفرما.موارد.ذیل.را.مد.نظر.قرار.بدهند:

• هرجا.که.نیاز.باشد.می.توان.از.مصاحبه.و.بازدید.استفاده.کرد.
• باید.ارزیابان.آموزش.EFQM.و.خود.ارزیابی.را.دیده.باشند.

• بهتر.است.نتایج.ارزیابی.توسط.افراد.خارج.از.سازمان.بازنگری.شود.
• برای.شرکت.های.بزرگ.مناسب.است.)یافتن.زمینه.های.بهبود.مشترک(

• برای.بازنگری..استراتژی.ها.مناسب.است..
• در.جمع.آوری.اطالعات،.به.زیر.معیار.توجه.کنید.و.فرد.را.ارزیابی.نکنید.

• توج��ه.کنید.که.امتیاز.داده.ش��ده،.در.مقایس��ه.با.نق��اط.قوت.و.زمینه.ه��ای.قابل.بهبود.
توجیه.پذیر.باشد.

۵- رهیافت شبیه سازی فرایند اخذ جایزه
ای��ن.رهیافت.ارزیابی،.مش��کل.ترین.و.دقیق.ترین.روش.خودارزیابی.سازمان.هاس��ت،.که.در.
آن.پ��س.از.تهیه.اظهارنامه.مطابق.بروش��ورهای.بنیاد.اروپایی.مدیریت.کیفیت.EFQM،.این.
ارزیابی.برای.س��ازمان.ها.مطابق.توصیه.بنیاد.اروپایی.مدیریت.کیفیت.EFQM.از.ابتدای.کار،.
یعن��ی.تهیه.مدارک.الزم.ارزیابی.تا.انتهای.ارزیابی.یعنی.تهیه.گزارش��ات.نهایی.و.اعالم.نتایج.
ارزیابی.را.تشریح.می.کند..این.مراحل.توسط.یک.تیم.ارزیابی.آموزش.دیده.و.مستقل.از.سازمان.

ارزیابی.شونده.انجام.می.شود..
البته.قابل.ذکر.اس��ت.که.چنانچه.فقط.یک.واحد.س��ازمان.بخواهد.ارزیابی.ش��ود،.می.توان.

اعضای.تیم.ارزیابی.را.از.سایر.واحد.های.سازمان.انتخاب.کرد..
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پایان قحطی منابع مسکن
چرخش سهم تسهیالت بانکی به نفع بخش مسکن:

پنجره.ایرانیان:.سه.عالمت.روشن.در.حوزه.تامین.مالی.مسکن،.از.پایان.قحطی.منابع.

در.این.بخش.طی.س��ال.جدید.حکایت.دارد.و.نشان.می.دهد.»سهم.مسکن.از.تسهیالت.

بانکی«.که.طی.س��ال.های.اخیر.با.ش��یب.تند.و.پیوس��ته،.کاهش.یافته.بود،.در.سال.95.
بهبود.می.یابد.

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.نسبت.تسهیالت.بخش.مسکن.و.ساختمان.به.کل.تسهیالت.

بانکی.در.11.ماه.اول.س��ال.94.به.کمترین.حد.15.س��ال.گذش��ته.رسید.و.از.25.درصد.

اوایل.دهه.80.به.10.4.درصد.��.مرز.تک.رقمی.ش��دن.��.س��قوط.کرد..خشکسالی.94.

بازار.تسهیالت.مسکن.از.چهار.عامل.نشات.گرفت.که.مهم.ترین.آنها.»ممنوعیت.افزایش.

س��قف.وام.مس��کن.متناسب.با.تورم«.در.س��ال.های.قبل.بود..عالوه..بر.این،.حبس.منابع.

برخی.بانک.ها.در.س��اختمان.های.لوکس.ساخته.شده.توسط.ش��رکت.های.وابسته،.توان.

شبکه.بانکی.را.برای.پرداخت.تسهیالت.بلندمدت.)وام.خرید.مسکن(.محدود.کرد..با.این.

حال،.در.س��ال.95.با.ورود.تسهیالت.س��ه.رقمی.خرید.مسکن.)وام.باالی.100.میلیون(.

و.همچنین.راه.اندازی.بازار.رهن.ثانویه.)تبدیل.تس��هیالت.پرداخت.ش��ده.به.وام.جدید(،.

ش��ارژ.مالی.هر.دو.سمت.عرضه.و.تقاضای.مسکن.تقویت.می.شود..سومین.نشانه.تحقق.

این.پیش.بینی،.چرخش��ی.است.که.زمستان.پارسال.در.پروسه.پرداخت.تسهیالت.مسکن.
به.وجود.آمد.و.تعداد.وام.های.پرداختی.بعد.از.حداقل.سه.فصل.رشد.منفی.افزایش.یافت.
س��هم.بخش.مسکن.و.ساختمان.از.کل.تس��هیالت.پرداختی.شبکه.بانکی.کشور.طی.
س��ال.94،.به.کمترین.حد.15.سال.گذشته.رس��ید..بررسی.های.انجام.شده.درباره.آخرین.
وضعیت.شارژ.پولی.بخش.مسکن.نشان.می.دهد:.در.11.ماه.اول.سال.گذشته،.فقط.10.4.
درصد.از.کل.تسهیالت.بانکی.نصیب.این.بخش.شد.در.حالی.که.این.سهم.در.سال.های.
ده��ه.80،.ح��دود.دو.برابر.مقدار.فعلی.و.به.طور.متوس��ط.20.درصد.بود.به.این.معنا.که.تا.
پیش.از.دهه.90،.عمال.یک.پنجم.وام.های.بانکی.در.قالب.تس��هیالت.س��اخت.و.خرید.

مسکن.به.بخش.ساختمان.تزریق.می.شد.
در.فاصله.س��ال.های.80.تا.86.تحت.تاثیر.هماهنگی.نس��بی.قدرت.تسهیالت.مسکن.
با.قیمت.ملک.و.هزینه.س��اخت.��.که.ناشی.از.افزایش.ساالنه.سقف.وام.به.تناسب.تورم.
مسکن.بود.��.سهم.بخش.ساختمان.از.تسهیالت.بانکی.به.باالترین.حد.یعنی.معادل.25.
درصد.کل.وام.های.پرداختی.بانک.ها.رسید،.اما.بعد.از.آن.به.تدریج.و.به.صورت.پیوسته،.این.
سهم.افت.کرد.طوری.که.در.سال.های.86.تا.91.به.19.درصد.کاهش.یافت.و.در.2.سال.
92.و.93.نیز.سهم.بانکی.بخش.مسکن.به.ترتیب.به.7/.12.و.8/.11.درصد.رسید..نزول.
این.س��هم.ناچیز.در.سال.94.نیز.تا.مرز.تک.رقمی.شدن،.پیش.رفت.و.به.پایین.ترین.حد.
سقوط.کرد..آمار.بانک.مرکزی.از.عملکرد.شبکه.بانکی.کشور.در.پرداخت.انواع.تسهیالت.
به.بخش.های.مختلف.طی.11.ماه.اول.س��ال.94.حاکی.اس��ت:.سال.گذشته.از.کل.348.
ه��زار.و.243.میلیارد.تومان.تس��هیالت.پرداختی،.36.ه��زار.و.300.میلیارد.تومان.وام.به.
بخش.مس��کن.ارائه.ش��د..در.این.میان.5/.38.درصد.از.تسهیالت.مسکن،.به.صورت.وام.
بلندمدت.به.متقاضیان.خرید.مس��کن.تعلق.گرفت.و.بیش.از.60.درصد.از.وام.های.بخش.

مسکن.در.قالب.تسهیالت.ساخت.به.سازنده.ها.پرداخت.شد.
درباره.س��قوط.سهم.مس��کن.از.تسهیالت.بانکی.در.سال.94.نقش.چهار.عامل.کلیدی.
مطرح.است.که.مهم.ترین.آن،.ضعف.شدید.قدرت.وام.خرید.در.نیمه.اول.سال.94.بود.که.
در.کنار.عامل.ثانویه.رکود.س��نگین.معامالت.خرید.آپارتمان.در.طول.سال.گذشته،.سبب.
شد.تقاضای.موثر.برای.دریافت.تسهیالت.مسکن.از.سمت.تقاضای.مصرفی.کاهش.پیدا.
کند..عامل.س��وم.این.سقوط.به.حبس.منابع.بانک.های.فعال.در.بازار.ساختمان.سازی،.در.
امالک.مسکونی.و.تجاری.لوکس.فاقد.مشتری.مربوط.است.که.تبعات.آن.باعث.ناتوانی.
بیش��تر.ش��بکه.بانکی.در.ارائه.تس��هیالت.بلندمدت.از.جمله.وام.خرید.مس��کن.در.سال.

گذش��ته.شد..چهارمین.عامل.که.باعث.شد.سهم.بخش.مسکن.و.ساختمان.از.تسهیالت.

بانکی.در.س��ال.94.نس��بت.به.اواخر.دهه.80.و.اوایل.دهه.90،.کاهش.پیدا.کند.به.تزریق.

گسترده.منابع.بانک.مرکزی.به.پروژه.های.مسکن.مهر.در.آن.دو.مقطع.زمانی.برمی.گردد..

پرداخت.بیش.از.40.هزار.میلیارد.تومان.تس��هیالت.س��اخت.به.پروژه.های.مسکن.مهر.در.

فاصله.س��ال.های.88.تا.92،.سهم.ساالنه.بخش.مسکن.از.وام.های.بانکی.را.در.آن.دوره.

افزایش.داد.و.هم.اکنون.به.دلیل.اتمام.این.پروژه.ها.و.پایان.تزریق.بانکی.به.مس��کن.مهر،.
سهم.بانکی.کل.بخش.مسکن.تا.حدودی.از.این.محل.تاثیر.گرفته.و.کاهش.یافته.است.

سقوط به نقطه کف
هر.چند.س��قوط.س��هم.مس��کن.از.تس��هیالت.بانکی.در.یکسال.گذش��ته.به.تبعیت.از.
س��ال.های.قبل.ادامه.پیدا.کرد،.اما.عملکرد.تنها.بانک.عامل.بخش.مس��کن.در.سال.94.
مش��خص.می.کند:.بازار.مس��کن.در.س��ال.95.به.لحاظ.برخورداری.از.تسهیالت.بانکی،.
وضعیت.بدتر.از.س��ال.قبل.را.نخواهد.داشت.و.جایگاه.این.بخش.در.شبکه.وام.دهی.طی.
امس��ال.بهبود.پیدا.خواهد.کرد..بانک.عامل.بخش.مس��کن.به.تنهایی.بیش.از.40.درصد.
کل.تسهیالت.مسکن.را.در.سال.های.اخیر.پرداخت.کرده.و.60.درصد.مابقی.توسط.سایر.
بانک.ها.به.این.بخش.ارائه.ش��ده.اس��ت،.بنابراین.تغییرات.حجمی.در.تسهیالت.پرداختی.
توس��ط.بانک.مس��کن.به.عنوان.عالمت.پیش��رو.در.شناس��ایی.دو.وضعیت.»سیکل.های.
تجاری.بخش.مس��کن«.و.همچنین.»س��هم.بخش.مس��کن.از.کل.تس��هیالت.بانکی«.
محس��وب.می.ش��ود..در.حال.حاضر.کارنامه.پرداخت.تسهیالت.توسط.بانک.مسکن.در.4.
فصل.س��ال.گذشته.نش��ان.می.دهد:.میزان.پرداخت.وام.خرید.مس��کن.به.لحاظ.فقره.��.
دامنه.پوشش.متقاضیان.��.در.زمستان.94.بعد.از.سه.فصل.متوالی.رشد.منفی،.با.افزایش.

روبه.رو.شد.
در.بهار.س��ال.گذش��ته.تعداد.تس��هیالت.خرید.مسکن.پرداختی.توس��ط.بانک.مسکن.
37درص��د.نس��بت.به.بهار.93.کاه��ش.یافت.و.در.تابس��تان.و.پاییز.94.نی��ز.حجم.این.
تس��هیالت.به.ترتیب.با.افت.5/.22.درصدی.و.7/.13.درصدی.روبه.رو.ش��د،.اما.در.فصل.
زمس��تان.به.خاطر.پیش.رونق.معامالت.خرید.مس��کن.از.یکسو.و.افزایش.سقف.وام.خرید.
از.45.میلی��ون.تومان.در.نیمه.اول.94.به.70.میلی��ون.در.نیمه.دوم،.تعداد.وام.های.خرید.
پرداخت.ش��ده.توس��ط.این.بانک.6.درصد.نسبت.به.زمستان.93.افزایش.یافت..همچنین.
در.ماه.های.دی.و.بهمن.س��ال.گذش��ته،.تعداد.تسهیالت.خرید.مس��کن.پرداختی.توسط.
بانک.مسکن.حدود.20.درصد.نسبت.به.ماه.های.پاییز.رشد.کرد..اواخر.سال.گذشته،.روند.
پرداخت.وام.ساخت.مسکن.نیز.با.رشد.مواجه.شد..به.این.ترتیب،.با.توقف.»کاهش.حجم.
پرداخت.تس��هیالت.خرید.و.ساخت.مسکن.در.اواخر.سال.گذشته«.و.همچنین.»افزایش.
س��قف.تسهیالت.خرید.مسکن.در.س��ال.جاری«.و.راه.اندازی.بازار.رهن.ثانویه.پیش.بینی.
می.شود.سهم.مسکن.از.تسهیالت.بانکی.در.سال.95.افزایش.پیدا.کند..ضمن.آنکه.انتظار.
رونق.مس��کن.در.سال.جدید.باعث.تقویت.درصد.تحقق.این.پیش.بینی.خواهد.شد..بانک.
مس��کن.در.11.ماه.اول.سال.گذش��ته.بیش.از.9.هزار.و.500.میلیارد.تومان.تسهیالت.به.
ای��ن.بخش.پرداخت.کرد.که.30درصد.آن.معادل.2.هزار.و.850.میلیارد.تومان.به.صورت.
وام.خرید.و.مابقی.به.شکل.وام.ساخت.و.سایر.تسهیالت.به.فعاالن.این.بخش.ارائه.شد..
حجم.تس��هیالت.خرید.مس��کن.پرداختی.توسط.بانک.مسکن.در.مدت.11.ماه.اول.سال.
گذش��ته.به.لحاظ.فقره.وام،.نزدیک.20.درصد.نس��بت.به.مدت.مش��ابه.سال.93.کاهش.
پیدا.کرد،.اما.به.خاطر.افزایش.سقف.ریالی.وام،.حجم.ریالی.تسهیالت.در.این.مدت.تغییر.
نکرد..این.بانک.در.11.ماه.اول.سال.94.به.93.هزار.و.476.خریدار.آپارتمان.مسکونی.در.
شهرهای.کشور،.تسهیالت.خرید.مسکن.پرداخت.کرد،.در.حالی.که.سال.قبل.از.آن،.116.

هزار.و.313.خریدار.مسکن.موفق.شدند.از.وام.بانکی.این.بانک.بهره.ببرند.
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گزارش تصویری نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه - تویاپ استانبول



10
ه.3

�ار
شم

..9
ت.5

هش
دیب
.ار

هم.
ل.ن

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

206

ری
صوی

ش ت
زار

گ



207

10
ه.3

�ار
شم

..9
ت.5

هش
دیب
.ار

هم.
ل.ن

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

ری
صوی

ش ت
زار

گ



10
ه.3

�ار
شم

..9
ت.5

هش
دیب
.ار

هم.
ل.ن

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

208

ری
صوی

ش ت
زار

گ



209

10
ه.3

�ار
شم

..9
ت.5

هش
دیب
.ار

هم.
ل.ن

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

ری
صوی

ش ت
زار

گ



10
ه.3

�ار
شم

..9
ت.5

هش
دیب
.ار

هم.
ل.ن

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

210

ری
صوی

ش ت
زار

گ



211

10
ه.3

�ار
شم

..9
ت.5

هش
دیب
.ار

هم.
ل.ن

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

ری
صوی

ش ت
زار

گ



10
ه.3

�ار
شم

..9
ت.5

هش
دیب
.ار

هم.
ل.ن

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

212

ری
صوی

ش ت
زار

گ



نشریـه پنجره ایرانیـان
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نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

UPVC فروش دستگاه های دست دوم
دستگاه های زیر به فروش می رسد:

1-تمیزک�ن کاب�ان                    2-تمیزکن طاها با یراق        
3-تمیزکن مورات                  4-زهوار مورات        

5-کپی فرز، تخلیه آب مورات    6-س�ت کامل هگسان       
ETM 7-ست 7تایی دوسر

تلفن: 021-22010115

استخدام تکنسین
اس�تخدام تکنس�ین و تعمیر کار حرفه ای ماشین آالت 

UPVC و شیش�ه دوجداره
تلفن: 021-26414129

فروش ماشین آالت
فروش نقدی و اقساطی دوسر 7 تایی صفر یلماز با دو 
سال گارانتی ، 10 سال خدمات پس از فروش و نصب و 

راه اندازی رایگان
تلفن: 09123304851

استخدام بازاریاب
یک ش�رکت تولیدی معتبر جهت ف�روش در و پنجره 

نیاز به بازاریاب دارد. )حقوق+پورسانت(
تلفن: 09126212240

فروش خط تولید در و پنجره

س�ت کامل خط تولید در و پنجره دوجداره یو پی وی 
سی در حد نو، با کلیه وسایل کمپرسور باد، اره آتشی 

تابلو، برق سه فاز با قیمتی مناسب بفروش می رسد.
تلفن: 09127872784

فروش ماشین آالت
دس�تگاه شستش�و و پرس، میز برش CNC و دستگاه 
بوتیل زن با مارک CMS در حد نو به فروش می رسد.
تلفن: 09121440407

آگهی استخدام
شرکت معتبر تولیدی پنجره Upvc جهت تکمیل کادر 
خ�ود از اف�راد دارای تجربه در زمینه ف�روش پنجره 

دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 88706369-73

فروش ماشین آالت
یک ست دس�تگاه تک س�ر مونتاژ کارکرده بفروش 

می رسد.
تلفن: 09127747407

دعوت به همکاری
گ�روه صنعتی پای�ا پنجره جهت تکمی�ل کادر فروش 
خود به تعدادی فروش�نده و بازاریاب جهت فروش در 

و پنجره دوجداره با حقوق و پورسانت نیازمند است.
تلفن: 021-44132878
info@payapen.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

فروش دستگاه کارکرده
 urban یک دستگاه کارکرده 4 سرجوش پی وی سی

آلمان به فروش می رسد.
تلفن: 88433574

استخدام
شرکت ش�اهین س�ازه فجر )ماژول( جهت تکمیل کادر 
فروش خ�ود در دفتر مرکزی تهران در موقعیت ش�غلی 

زیر دعوت به همکاری می نماید.
کارشناس فروش 2 نفر )آقا یا خانم(

تلفن: 021-66532096
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فروش پنجره ویستابست

 حدود 100 عدد پنجره upvc ویس�تا بست دو حالته که 
روی س�اختمان در حال ساخت نصب شده است به علت 

تغییر نما، با قیمتی استثنایی به فروش می رسد.
تلفن: 09121509621 �� 021-22004511

فروش ماشین آالت

ست کامل دستگاه های تمام اتوماتیک 2 کله در وپنجره 
upvc با برند murat خاکس�تری - که ش�رکت مورات 
یک�ی از بهتری�ن س�ازنده دس�تگاه تولی�د در و پنجره 
UPVC می باش�د. این خط تولید شامل دستگاه جوش 
دوکله - دس�تگاه برش 2کله اتوماتیک - دس�تگاه تمیز 
کننده گوشه - دستگاه زهواربر اتوماتیک - دستگاه جای 
قفل و دستگیره - دس�تگاه پروفیل بر وسط با دو تیغه و 

دستگاه آبراه زن سه موتوره دور باال به فروش می رسد.
تلفن: 028-33364301�09386152754

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

اعالم آمادگی جهت نصب انواع پنجره

گ�روه نصب درویش با تکیه بر نیروه�ای کار آمد و مجرب 

آماده خدمت رسانی در زمینه های زیر می باشد:

 1- اندازه گیری نهایی) نوسازی وبازسازی و اشکال خاص(

2- نص�ب ان�واع پنج�ره )فری�م س�نگ – فری�م فلزی- 

بازسازی- پارتیشن و...(

3- دارای چند تیم نصب با لباس های فرم

4- اس�تفاده از بهترین متریال )پیچ های تایوانی- چسب 

و فوم ترک و... (

5- دارای تمامی لوازم نصب )دریل معمولی- دریل هیلتی-

رنده- اتو برای جوش دادن پروفیل-طناب و ...(

6- تسویه حساب به صورت مدت

7- قیمتی مناسب

8- دارای سابقه 6 ساله با شرکت های معتبر )آریا منظر – 

آپادانا پنجره - عایق آسیا - کهن دژ – رویان پنجره و....(  

تلفن: 88473667  - 09125001322

  emad.darvishnoori@gmail.com  

دعوت به همکاری کارشناس فروش ماهر
ش�رکت پنجره س�بارا تولیدکننده در و پنجره یو پی وی 
سی و آلومینیوم ترمال بریک از تعدادی کارشناس فروش 
ماهر و با تجربه با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

1-حداکثر سن 35 سال
2- روابط عمومی باال و مسلط به مذاکرات فروش

3- حداقل دو سال تجربه مفید در زمینه در و پنجره
تلفن: 021-44503829

درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگ�ان می باشد

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

فروش دستگاه خم کن گالوانیزه
دستگاه آکبند صفر12 کله ساخت ترکیه که هر دقیقه 38 

متر تولید می کند با قیمت مناسب بفروش می رسد.
تلفن: 021-88507451


































