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آن.آگاهم.و.امید.دارم.به.یاری.کلیه.دوس��تان.و.همکاران.از.عهده.این.مهم.برآیم..از.

همینجا.از.کلیه.فعاالن.این.صنعت.می.خواهم.که.همچون.همیش��ه.پنجره.ایرانیان.را.

از.خ��ود.بدانند.و.آن.را.همچون.محملی.قلمداد.کنند.که.می.تواند.به.رش��د.و.اعتالی.
صنعت.در.و.پنجره.کشورمان.یاری.رساند..

2
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در.جه��ان.ام��روز.به.ویژه.در.ح��وزه.صنایع.تولی��دی،.بازار.

نقش.بس��یار.تاثیرگذاری.دارد..در.بین.جوامع.صنعتی.و.انواع.

برندهای.مطرح.دنیا.شرکت.هایی.هستند.که.بیش.از.دیگران.

نام.آور.شده.و.از.مرزها.گذشته.اند..این.برندهای.مطرح.پس.از.

کیفیت،.در.گذار.به.بازارهای.جهانی.قطعا.از.مفهوم.کاربردی.

مدیری��ت.اس��تراتژیک.به.راحتی.عب��ور.نکرده.ان��د..مدیریت.

اس��تراتژیک.در.وهل��ه.اول.کلیه.مباحث.و.مس��ائل.داخلی.و.

خارجی.از.جمله.محیط.مناس��ب.کسب.و.کار.را.تحلیل.کرده.

و.براس��اس.بهترین.و.سریع.ترین.راهبرد،.چشم.انداز.مورد.نظر.
را.ارائه.می.کند.

از.انتخاب.هدف،.انتخاب.کارکنان،.انتخاب.تامین.کنندگان،.

انتخاب.مش��اوران.و.بس��یاری.از.انتخاب.ه��ای.مدیریت.که.

مستلزم،.دانش.کافی.مدیر.نسبت.به.فضای.شرکت.یا.سازمان.

و.تسلط.وی.بر.روش.های.انتخاب.می.باشد،.که.بگذریم،.بازار.

حرف.نخست.را.می.زند..مدیریت.بازار:.کیفیت.محصول،.ساز.

و.کار.عرض��ه.محصول.در.بازار،.تبلیغات.و.غیره..اما.عنصری.

که.این.روزها.بیش.از.همه.صنایع.را.تحت.تاثیر.خود.قرارداده.

اس��ت،.خدمات.پس.از.فروش.می.باش��د..امروزه.خدمات.پس.

از.فروش.در.بازار.تجارت.جهانی.نخس��تین.مطالبه.مشتریان.
به.شمار.می.آید...

ش��رکت.کارن.ماش��ین.تولیدکننده.ماش��ین.آالت.شیش��ه.

دوجداره.و.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.با.راه.اندازی.کلینیک.

خدم��ات.پ��س.از.ف��روش.گام.دیگری.در.جه��ت.ارائه.نوین.

محصوالت.خود.در.بازار.مصرف.برداش��ته.و.سعی.می.کند.در.

مقام.یک.تولیدکننده.داخلی.به.ویژه.در.دوران.پس��اتحریم.این.

مهم.را.به.مشتریان.خود.ثابت.کند.که.کارن.ماشین.تنها.یک.

فروشنده.نیست.و.تولیدات.خود.را.با.مسئولیت.پذیری.عرضه.
می.کند..مفهوم.همان.جمله.قدیمی."فروش.آغاز.راه.است".

بنابراین.خدمات.پس.از.فروش.کاال.جهت.آس��ودگی.خیال.

مش��تری.از.اهمیت.بس��یار.ویژه.ای.برخوردار.اس��ت..معموال.

مقول��ه.خدمات.پ��س.از.فروش.در.محصوالت��ی.که.مصرفی.

نیس��تند.و.طول.عمر.بیشتری.نس��بت.به.دیگر.کاالها.دارند،.

از.حساس��یت.بیش��تری.برخوردار.بوده.و.خری��دار.همواره.در.

انتخاب.خود.آیتم.خدمات.را.به.عنوان.یکی.از.آیتم.های.اصلی.

و.مه��م.در.نظر.می.گی��رد،.چرا.که.بودن.در.کن��ار.خریدار.به.

سرمایه.گذاری.انجام.شده.توسط.وی.امنیت.خاطر.می.بخشد.و.

اصلی.را.برای.او.نهادینه.می.کند.که..هر.قدر.برندی.مطرح.تر.
باشد،.خدمات.بهتری.نیز.ارائه.می.دهد..

هولدینگ.توسعه.سرمایه.گذاری.دارابی.با.پیاده.سازی.اصل.

مدیریت.اس��تراتژیک.در.کلیه.برنده��ای.خود.و.ارائه.خدمات.

پس.از.فروش.واقعی.به.مش��تریان،.همواره.در.کنار.مش��تری.

حضور.دارد..اما.س��از.و.کار.کلینیک.خدمات.پس.از.فروش.در.
کارن.ماشین.چیست؟

ماش��ین.آالت.به.عنوان.قلب.تپنده.کارخانجات.تولید.شیشه.

دوجداره.و.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.که.دارای.عمر.طوالنی.

می.باش��ند،.نیازمن��د.تعمیر،.نگهداری.و.تامی��ن.قطعات.مورد.

نیاز.هس��تند..کارن.ماش��ین.به.عنوان.اولین.و.تنها.تولیدکننده.

ماش��ین.آالت.تخصص��ی.شیش��ه.دوج��داره.از.آغ��از.فعالیت.

خ��ود،.هیچ��گاه.از.ارائه.خدم��ات.به.راحتی.عب��ور.نکرده.و.با.

اختص��اص.واحدی.مس��تقل،.خدمات.پ��س.از.فروش.خود.را.

به.صورت.هدفمند.دایر.و.سازماندهی.کرده.است..کارشناسان.

فنی.کارن.ماش��ین.به.طور.مس��تمر.در.حال.به.روزرسانی.انواع.

ماش��ین.آالت.می.باش��ند..اما.پس.از.س��ال.ها.فعالی��ت.و.ارائه.

خدم��ات.به.مش��تریان.و.همچنین.بررس��ی.مدل.های.موفق.

جهان��ی،.ایده..نوینی.باعث.نزدیکی.بیش��تر.کارن..ماش��ین.با.

مش��تریان.خود.ش��د.و.آن.دگردیس��ی.فوق.العاده.ای.در.واحد.

خدم��ات.پس.از.فروش.بود:.راه.اندازی."کلینیک.خدمات.پس.

از.فروش"!.هدف.از.راه.اندازی.کلینیک.خدمات.پس.از.فروش.

آگاهی.بیش��تر،.بهتر.و.به.موقع.مشتریان.از.کلیه.خدمات.این.

واحد.و.فراهم.آوردن.استفاده.بهینه.ایشان.از.این.خدمات.بود..

با.راه.اندازی.کلینیک.خدمات.پس.از.فروش،.کارن..ماش��ین.

ضم��ن.ارائه.خدم��ات.رای��گان.در.زمینه.آم��وزش.و.نصب،.

بازدیدهای.دوره.ای.از.کارخانجات.مشتریان.خود.را.در.دستور.

کار.قرار.داد..کارشناس��ان.فنی.کارن..ماشین.به.صورت.منظم.

و.البت��ه.رای��گان.و.با.هماهنگی.قبلی.مش��تریان.در.کارگاه.ها.

حضور.پیدا.کرده.و.با.س��رویس.دس��تگاه.ها،.خدمات.الزم.را.

ارائه.می.کنند..نکته.قاب��ل.توجه.در.زمان.نصب.و.بازدیدهای.

دوره.ای.س��رویس.ماش��ین.آالتی.به.غیر.از.محصوالت.کارن.

ماشین.است.که.بنا.به.درخواست.مشتری.بازبینی.و.سرویس.
می.گردد..

کلینی��ک.خدمات.پ��س.از.فروش.با.ارائه.سرویس��ی.ویژه.

از.طری��ق.ارتباطی.آس��ان.و.بدون.هزینه.به.بحث.و.بررس��ی.

و.تعام��ل.با.مش��تریان.م��ی.پردازد..مس��ئول.ای��ن.واحد.به.

صورت.هفتگی.با.هیاتی.متش��کل.از.مدیرتولید،.سرپرس��ت.

تی��م.طراحی.و.کارشناس��ان.فنی.در.یک.زمان.مش��خص.به.

صورت.کنفرانس.تلفنی.به.بحث.و.بررسی.مشکالت.احتمالی.

پیش.آمده،.انتقادات.و.پیشنهادات.می.پردازند..کلیه.اطالعات.

به.عنوان.س��ابقه.در.پرونده.مش��تریان.ثبت.و.تیم.فنی.از.نظر.

امکان.س��نجی.پرونده.مورد.نظر.را.بررس��ی.می.کند..هم.زمان.

تی��م.تحقیق.بازاریابی.نیز.این.موارد.را.در.بازار.و.از.دید.دیگر.

مشتریان.پایش.کرده.تا.نظرات.و.دیدگاه.های.آنها.را.در.مورد.
مذکور.جویا.شوند..

نتیجه.کلیه.تحقیقات.بازاریابی.و.داده.های.به.دس��ت.آمده.

توس��ط.هیات.فنی.در.یک.جلسه.جهت.تصمیم.گیری.بررسی.

ش��د.و..در.ص��ورت.عملی.ب��ودن.در.دس��تور.کار.می.گیرد،.و.

نهایتا.به.مشتری.پیشنهاد.دهنده.به.عنوان.قدردانی.تخفیفات.

وی��ژه.ای.ارائه.می.ش��ود..همچنین.کلینی��ک.خدمات.پس.از.

ف��روش.با.تدوین.دفترچه.گارانت��ی.کلیه.مراحل.کار.را.ثبت.و.
ضبط.کرده.تا.روند.ارائه.خدمات.بهتر.و.راحت.تر.انجام.شود..
ارتباط.مس��تقیم.ب��ا.مدیرعامل.یکی.دیگ��ر.از.خدمات.این.

کلینیک.است..مش��تری.می.تواند.در.برگه.هایی.که.به.همین.

منظور.طراحی.ش��ده.به.صورت.مستقیم.نقطه.نظرات.خود.را.

بدون.هیچ.واس��طه.ای.با.مدیرعامل.در.میان.بگذارد..برگه.ها.
توسط.مدیرعامل.شخصا.مفتوح.می.شود...

کلیه.فرم.های.نظر.سنجی.در.زمان.نصب،.بازدید.دوره.ای.و.

غیره.توسط.واحد.تحقیق.بازاریابی.روی.نمودار.رفته.و.تحلیل.

می.ش��ود..این.نظرات.در.جلس��ات.ماهانه.مدی��ران.مجموعه.

مطرح.و.چنانچه.در.نقطه.ای.مشکلی.باشد،.کارگروه.مورد.نظر.

دس��ت.به.کار.شده.تا.درصدد.رفع.مشکل.برآید..باعث.افتخار.

مدیران.کارن.ماش��ین.اس��ت،.که.این.ش��رکت.امروز.از.نظر.

کیفیت،.ارائه.خدمات،.دانش.فنی.کارشناسان.و.رفتار.سازمانی.

پرس��نل.فنی.و.فروش.مورد.لطف.مش��تریان.خود.قرار.گرفته.
و.امیدوار.است.که.همواره.این.رضایت.تداوم.داشته.باشد...

تمام.تالش.کارن.ماش��ین.این.اس��ت.که.هم��واره.درکنار.

مش��تریان.باش��د.تا.آنها.با.آس��ودگی.خاطر.ب��ه.فعالیت.های.

تولیدی.خود.مش��غول.باش��ند؛.چ��را.که.کارن.ماش��ین.یک.
فروشنده.نیست.بلکه.خود.را.شریک.تجاری.مشتری.می.داند.
کارن.ماش��ین.در.رابطه.با.محص��والت.بخش.بازرگانی.که.
به.صورت.وارداتی.یا.حتی.دس��ت.دوم.وارد.مجموعه.می.ش��ود.
ب��ا.ارائه.گارانتی.و.وارانتی.خدم��ات.ارائه.می.کند..به.خصوص.
ماش��ین.آالت.دس��ت.دوم.در.کلینک.خدمات.پ��س.از.فروش.
کارن.ماش��ین.معاینه.فنی.ش��ده.و.چنانچه.نیاز.به.رفع.مشکل.
و.تعمی��ر.باش��د،.اقدامات.الزم.انجام.خواه��د.گرفت..دفترچه.
گارانتی.که.پیش��تر.به.آن.اش��اره.کردیم،.از.ابت��کارات.دیگر.
کلینیک.خدمات.است.که.همواره.باید.در.دسترس.اپراتورهای.
دس��تگاه.باشد،.زیرا.این.دفترچه.شناس��نامه.و.سابقه.دستگاه.
بوده.و.کلیه.مراحل.خدمات.در.آن.ثبت.و.نگهداری.می.شود.
.کلینی��ک.خدمات.پس.از.ف��روش.با.هدف.ایجاد.آرامش.و.
امنی��ت.در.امر.تولید.در.مس��یر.ارائه.خدماتی.هر.چه.بهتر.گام.
بر.می.دارد..کارن.ماش��ین.با.تعامل.هدفمند.خود.از.مش��تریان.
تقاضا.دارد.با.ارائه.نظرات،.پیشنهادات.و.انتقادات.به.موقع.ما.را.

در.این.امر.یاری.رسانند...

کلینیک خدمات پس از فروش؛ شعار یا واقعیت
سارا تقی نژاد نمین ـ مدیر بازاریابی و توسعه بازار کارن  ماشین
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پنجره.ایرانیان:.کمیته.فنی.انجمن.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.در.مرداد.و.شهریور.
سال.1394.تشکیل.جلسه.داد..

این.جلس��ات.با.حضور.رئیس.دانش��کده.پلیمر.دانش��گاه.پلی.تکنیک.و.مدیر.بازرگانی.

داخلی.پتروشیمی.های.ایران.در.محل.دائمی.انجمن.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.سی.کشور.
تشکیل.شد.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.کمیته.فنی.انجمن.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.

در.و.پنجره.ایران.با.حضور.رئیس.دانشکده.پلیمر.دانشگاه.پلی.تکنیک.تشکیل.جلسه.داد..

روز.س��ه.ش��نبه.13مردادماه.1394.کمیته.فنی.انجمن.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.سی..

با.حضور.دکتر.کرمانی.رئیس.دانش��کده.پلیمر.دانش��گاه.پلی.تکنیک.و.جمع.دیگری.از.
متخصصان.در.دفتر.انجمن.تشکیل.جلسه.داد.

در.ابتدای.این.جلسه.آقای.معصومی.دبیر.انجمن.ضمن.تقدیر.از.حضور.استاد.کرمانی.

به.عنوان.عضو.افتخاری.انجمن.و.مدیرکارگروه.های.فنی،.با.اشاره.به.تشکیل.این.جلسه.

از.ادام��ه.همکاری.انجمن.با.دانش��گاه.امیرکبیر.و.تالش.های.انجام.ش��ده.جهت.امضاء.
تفاهم.نامه..با.این.قطب.علمی.کشور.خبر.داد..

دبیر.انجمن.آغاز.به.کار.جلس��ات.کمیته.فن��ی.را.با.اهداف.بلند.مدت.عنوان.کرد.و.در.

ادامه.افزود:.این.کمیته.با.اس��تفاده.از.نیروهای.متخصص.می.تواند،.تاثیر.بسزایی.در.این.
صنعت.داشته.باشد.

حضور مدیر بازرگانی داخلی پتروشیمی های ایران در انجمن صنایع پروفیل 
همچنین.در.جلس��ه.دیگری،.که.با.حضور.دکتر.توفیق.مطوری،.مدیر.بازرگانی.داخلی.
پتروش��یمی.های.ایران،.در.دفتر.انجمن.صنایع.پروفیل.برگزار..ش��د،.مسائل.و.مشکالت.
اعضای.انجمن.پیرامون.تامین.مواد.اولیه.)پی.وی.س��ی(.تولید.پتروش��یمی.داخلی.مورد.
بحث.و.تبادل.نظر.قرار.گرفت.و.قرار.ش��د:.با.توجه.به.مزیت.نس��بی.تولید.محصوالت.
پتروش��یمی.در.داخل.کش��ور،.اعضای.انجمن.ش��رکت.های.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.

وی.سی.با.سرمایه.گذاری.در.زمینه.ماشین.آالت.خارجی،.صرف.وقت،.انتقال.دانش.فنی.

و.توانایی.و.تخصص،.در.زمینه.تولید.مش��ارکت.کرده.و.از.این.مزیت.نسبی.برای.تامین.

مواداولیه.خود.بهره.مند.ش��وند.وهمچنین.پتروش��یمی.ها.مواد.اولیه.مورد.نیاز.صنعت.را.با.
قیمت.های.مناسب.و.تسهیالت.ویژه.در.اختیار.تولیدکنندگان.قرار.دهند..

تشکیل کمیته فنی تخصصی در انجمن صنایع پروفیل 
با.تصمیم.هیات.مدیره.انجمن.و.بر.اساس.مفاد.اساسنامه.کمیته.فنی.تخصصی.انجمن.
صنای��ع.یو.پی.وی.س��ی.ایران.با.حضور.نمایندگانی.از.ش��رکت.های.عضو.در.زمینه.های.

تخصصی.تولید.پروفیل.و.تولید.در.و.پنجره.تشکیل.گردید.
هدف.از.تش��کیل.این.کمیته،.انجام.اقدامات��ی.در.زمینه.ارتقاء.و.کیفیت.تولید،.تحقیق.
و.توس��عه،.آموزش.تعمیر.و.نگهداری.ماش��ین.آالت،.تبادل.تجربیات.و.اقدامات.الزم.در.
فرآیند.تولید.جهت.افزایش.بهره.وری،.انجام.امور.کارشناسی.در.زمینه.کیفیت.و.استاندارد.

پروفیل.یو.پی.وی.سی،.مشاوره.به.اعضاء.در.مسائل.فنی.و.تخصصی.تولید.می.باشد.
ش��ایان.ذکر.است.این.کمیته.با.تش��کیل.جلسات.منظم.و.برنامه.ریزی.شده.به.فعالیت.

خود.ادامه.خواهد.داد.

همکاری پتروشیمی و دانشگاه امیرکبیر با انجمن صنایع پروفیل

پنجره.ایرانیان:.شرکت.داده.پویشگر.از.به.روزرسانی.و.

ارتقا.نسخه.های.قدیمی.نرم.افزار.جامع.طراح.کالسیک.

ب��ا.تخفیف.هایی.بی��ن.40.تا.94.درصد،.در.نخس��تین.

مرحله.از.طرح.باش��گاه.مش��تریان.شرکت.فناوری.داده.
پویشگر.خبر.داد.

ش��رکت.داده.پویش��گر.با.انتش��ار.اطالعیه.ای.از.آغاز.

نخس��تین.مرحله.از.طرح.باش��گاه.مش��تریان.ش��رکت.

فن��اوری.داده.پویش��گر.خبر.داده،.و.اعالم.کرده.اس��ت.

که.طی.این.طرح.نس��خه.های.قدیم��ی.نرم.افزار.جامع.

طراح.کالسیک.را.با.تخفیف.هایی.بین.40.تا.94.درصد.
به.روزرسانی.کرده.و.ارتقا.می.دهد.

.مت��ن.کامل.اطالعیه.ش��رکت.داده.پویش��گر.که.در.

اختیار.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.قرار.گرفت.به.ش��رح.زیر.
است:

اولین طرح باشـگاه مشـتریان شـرکت فناوری 
داده پویشگر

در.راستای.ارج.نهادن.به.مشتریان.شرکت.و.همچنین.

افزایش.سرعت،.کیفیت.تولیدی،.راندمان.کاری.و.توان.

رقابت��ی.آنها،.اولین.طرح.باش��گاه.مش��تریان.ش��رکت.

فناوری.داده.پویش��گر،.به.روزرسانی.و.ارتقا.نسخه.های.

قدیمی.نرم.افزار.جامع.طراح.کالس��یک.با.تخفیف.هایی.

بی��ن.40.ت��ا.94.درصد.اختصاص.یاف��ت..در.این.طرح.

مش��تریان.بر.اساس.نس��خه.های.برنامه.ای.که.دارند.و.

همچنین.تاریخ.و.سال.خریدشان.می.توانند.از.تخفیفات.

ویژه.برای.ارتقای.نرم.افزارهای.خود.استفاده.کنند.و.آنها.

را.به.آخرین.نس��خه.نرم.افزار.جامع.طراح.کالسیک.6.1.
با.18.دسته.پروفیل.تبدیل.کنند.

به.عنوان.نمونه.درصورتی..که.مجموعه.ای.نسخه.3.0.

کارگاهی.نرم.افزار.جامع.طراح.را.در.س��ال.88.خریداری.

کرده.باش��د،.می.تواند.به.کم��ک.این.طرح.از.94.درصد.

تخفیف.ویژه.اس��تفاده.کرده.و.برنام��ه.خود.را.با.هزینه.

60000.تومان.)به.جای.یک.میلیون.تومان(.به.نس��خه.

6.1.کارگاهی.کالسیک.با.قابلیت.پشتیبانی.از.18.دسته.
پروفیل.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.ارتقا.دهد.

ب��رای.کس��ب.اطالعات.بیش��تر.و.همچنی��ن.میزان.

تخفی��ف.نرم.افزارهای.خود.در.این.ط��رح،.با.دفاتر.این.

شرکت.تماس.گرفته.و.ش��ماره.سرکلیدی.قفل.خود.را.
اعالم.کنید.

به روزرسانی و ارتقا نسخه های قدیمی 
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پنج��ره.ایرانیان:.گروه.خبری.پنج��ره.ایرانیان.همزمان.با.

برپایی.هفتمین.نمایش��گاه.در.و.پنج��ره.تبریز.از.چند.مرکز.
مهم.تولیدی.در.این.شهر.بازدید.به.عمل.آورد.

پنجره.ایرانیان.که.به.رس��م.هر.ساله.حضوری.پررنگ.در.

نمایش��گاه.در.و.پنجره.تبریز.داشت،.امسال.عالوه.بر.برپایی.

غرفه.در.این.نمایش��گاه،.در.بازدید.از.چندین.کارخانه.و.انبار.
این.شهر،.اقدام.به.تهیه.گزارش.های.خبری.و.تصویری.کرد.
هی��ات.بازدی��د.کننده.نش��ریه.پنجره.ایرانی��ان.به.دعوت.
کارخانه.های.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.هافمن.و.آس��یا.
ج��ام.پروفیل.)فنس��ترمن(،.تولید.پروفی��ل.آلومینیومی.آکپا.

ایران،.تولی��د.گالوانیزه.آهن.فوالد.جهان،.و.تولید.یراق.آالت.

آالکس.و.همچنین.انبارهای.یراق.آالت.کیان.ره.آورد.و.البرز.

یراق،.از.این.ش��رکت.ها.بازدید.به.عم��ل.آورد..الزم.به.ذکر.

است.گزارش.تفصیلی.این.بازدیدها.در.همین.شماره..به.چاپ.
رسیده.است.

حضور پنجره ایرانیان در قلب صنعت تبریز

پنج��ره.ایرانیان:.در.پی.بروز.ش��ایعاتی.مبن��ی.بر.چینی.یا.

ترک.بودن.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.وکا.که.در.بازار.ایران.

موجود.اس��ت،.ش��رکت.ایلیا.صنعت.پنجره.اطالعیه.ای.جهت.
روشن.کردن.افکار.عمومی.منتشر.کرد.

ش��رکت.ایلیا.صنعت.پنجره.از.جمل��ه.تولیدکنندگان.پنجره.

دوج��داره.یو.پی.وی.س��ی.در.پ��ی.اقدامات.ش��یطنت.آمیز.و.

س��ودجویانه.برخ��ی.اف��راد.و.ش��رکت.ها.در.خص��وص.رواج.

ش��ایعاتی.بی.اس��اس،.اقدام.به.انتش��ار.اطالعیه.کرد،.در.این.

اطالعیه.آمده.اس��ت:.در.پی.اقدامات.و.ش��ایعات.برخی.افراد.

س��ودجو.مبنی.بر.اینکه.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.وکا.وارد.

ش��ده.به.بازار.ایران.س��اخت.کش��ور.چین.یا.ترکیه.بوده،.ایلیا.

صنعت.پنجره.وظیفه.خود.می.داند،.که.در.مقام.نماینده.رسمی.

و.بی.واسطه.پروفیل.وکا.در.ایران.مواردی.را.جهت.تنویر.افکار.

عمومی.اعالم.کند:.گروه.صنعتی.وکای.آلمان.در.سال.1969.

توسط.هاینریش.لومان.)Heinrich.Laumann(.با.نام.

اولیه.وکا.پالس��ت.)Veka.Plast(.ب��ا.هدف.تولید.پروفیل.

یو.پی.وی.س��ی.تاس��یس.ش��ده.است..این.ش��رکت.در.حال.

حاضر.با.تولید.دامنه.وس��یعی.از.محصوالت.یو.پی.وی.س��ی.

به.عنوان.یکی.از.بزرگتری��ن.تولیدکنندگان.پروفیل.در.جهان.

شناخته.می.ش��ود..این.گروه.صنعتی.امروزه.بر.اساس.شرایط.

جغرافیایی،.آب.و.هوایی.و.حتی.فرهنگی.مناطق.و.کشورهای.

مختلف.جهان.بر.اساس.ایجاد.سه.زیرگروه.کلی.آمریکا،.اروپا.

و.آسیا.محصوالت.خود.را.تولید.و.عرضه.می.کند،.که.هر.یک.

از.این.محصوالت.متناسب.با.شرایط.یاد.شده.با.فرموالسیون.

و.طراحی.منحصر.به.فرد.آن.منطقه.و.کشور.عرضه.می.شوند..

ای��ن.زیرگروه.ها.عبارتن��د.از:.)1(.گروه.ش��رکت.های.آمریکا.

شامل:.آرژانتین،.برزیل،.کانادا،.شیلی.و.ایاالت.متحده.آمریکا.

)2(.گروه.ش��رکت.های.اروپا.شامل:.آلمان،.فرانسه،.انگلستان،.

بلغارس��تان،.لهس��تان،.رومانی،.روسیه،.اس��پانیا.و.اکراین.)3(.

گروه.ش��رکت.های.آسیای.شرقی.ش��امل:.چین،.هندوستان،.

مالزی،.سنگاپور.و.تایلند..بر.اساس.این.طبقه.بندی،.کشورهای.

محدوده.خاورمیانه،.آفریقا.و.اروپا.کلیه.محصوالت.و.خدمات.

خود.را.از.گروه.ش��رکت.های.اروپایی.وکا.دریافت.می.کنند..با.

توج��ه.به.اینکه.قبل.از.اعمال.تحریم.های.اقتصادی.گروه.وکا.

در.ایران.شعبه.تاسیس.کرده.بود،.کلیه.محصوالت.ارائه.شده.

.)Sendenhorst(.در.ایران.مستقیما.از.شهر.زندنهورست

آلمان.مقر.اصلی.این.گروه.تامین.و.وارد.ایران.می.ش��د.که.از.

آن.به.بعد.نیز.این.روند.توسط.شرکت.ایلیا.صنعت.پنجره.ادامه.

یافته.اس��ت..در.ادامه.این.اطالعیه.آمده.اس��ت:.سیستم.های.

پروفیلی.طراحی.شده.وکا.برای.ایران.موسوم.به.سری.خانواده..

Soft.line.ب��وده.ک��ه.منحصرا.در.مقر.اصل��ی.وکا.تولید.و.

توس��ط.ش��رکت.ایلیا.صنعت.پنجره.به.عنوان.نماینده.رسمی.
وکای.آلمان.وارد.و.در.بازار.ایران.عرضه.می.شود..

.در.پایان.این.اطالعیه.ضمن.بی.اس��اس.خواندن.شایعات.

موجود،.تاکید.ش��ده.اس��ت.ک��ه.این.تحرکات.ش��یطنت.آمیز.

نمی.تواند.از.انگیزه.خدمت.رس��انی.شرکت.ایلیا.صنعت.پنجره.
به.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.کشور.اندکی.بکاهد.

اطالعیه شرکت ایلیا صنعت پنجره

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.س��اتیان.در.کنار.دیگر.محصوالت.خود.عرض��ه.یراق.آالت.ورنه.را.
آغاز.کرد.

بنا.بر.خبری.که.روابط.عمومی.ش��رکت.س��اتیان.در.اختیار.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.قرار.

داد،.ش��رکت.س��اتیان.آمادگي.خود.را.جه��ت.عرضه.یراق.آالت.ورنه.اعالم.کرده.اس��ت..

همچنین.این.ش��رکت.همانند.گذش��ته.خدمات.آموزش��ي.و.فني.مربوط.ب��ه.یراق.آالت.

را.نی��ز.ب��ه.عالقمندان.ارائه.می.دهد..الزم.به.ذکر.اس��ت.افراد.عالقمن��د.می.توانند.جهت.

دریاف��ت.هرگونه.اطالع��ات.فني.و.فروش.یراق.آالت.ورنه.با..بخش.های.فروش،.ش��عب.

و.نمایندگي.های.ش��رکت.س��اتیان.و.همچنین.جهت.دریافت.لیست.قیمت.با.واحد.روابط.
عمومي.شرکت.ساتیان.تماس.حاصل.کنند.

عرضه یراق آالت ورنه توسط شرکت ساتیان
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پنج��ره.ایرانیان:.س��ومین.روز.از.دومین.نمایش��گاه.در.و.

پنجره.اصفهان.با.وقفه.ای.س��ه.ساعته.آغاز.شد.که.این.امر.
اعتراض.شدید.غرفه.داران.را.به.همراه.داشت.

در.آخرین.س��اعات.دومین.روز.از.نمایش��گاه.در.و.پنجره.

اصفهان،.از.بلندگوهای.س��الن.اعالم.ش��د.که.ساعت.آغاز.

به.کار.نمایش��گاه.در.روز.پنجش��نبه.5.مرداد.با.سه.ساعت.

تاخیر.در.س��اعت.19.خواهد.بود..دلیل.این.امر.سفر.یکی.از.

مسئوالن.بلندپایه.کشور.به.ش��هر.اصفهان.اعالم.شد..این.

امر.اعتراض.شدید.غرفه.داران.را.به.دنبال.داشت.و.در.نهایت.

فرمانده.نیروی.انتظامی.نمایش��گاه.با.نمایندگان.غرفه.داران.

ب��ه.مذاکره.نشس��ت.و.در.نهایت.نیز.تغیی��ری.در.این.وقفه.
روی.نداد.

دومین.نمایشگاه.در.و.پنجره.اصفهان.از.3.تا.6.مرداد.ماه.

در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.اصفهان.همزمان.

با.هشتمین.نمایش��گاه.اختصاصی.آسانسور،.پله.های.برقی،.

صنایع.و.تجهیزات.برگزار.ش��د..این.نمایشگاه.از.ساعت.16.
تا.22.دایر.بود،.اما.در.سومین.روز.در..ساعت.19.آغاز.به.کار.
کرد..این.در.حالی.اس��ت.که.در.دو.روز.نخست.نیز.شرکت.

کنندگان.این.نمایش��گاه.از.اس��تقبال.عمومی.بسیار.ضعیف.
این.دوره.از.نمایشگاه.گله.مند.بودند.

وقفه در نمایشگاه اصفهان اعتراض غرفه داران را برانگیخت

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.پنجره.نیکان.در.ش��هریورماه.94.خط.تولید.انواع.توری.را.
راه.اندازی.کرد.

به.گ��زارش.خبرن��گار.پنجره.ایرانیان،.ش��رکت.پنج��ره.نی��کان،.تولیدکننده.در.و.

پنجره..های.یو.پی.وی.س��ی،.در.شهریورماه.امسال.خط.تولید.انواع.توری.خود.را.مورد.

بهره..ب��رداری.ق��رار.داد..از.جمله.تولیدات.این.خط.انواع.توری.ثابت،.لوالیی.و.پلیس��ه.
می..باشد.

گفتنی.اس��ت.در.این.توری..ها.از.یکسری.یراق..آالت.ساخت.ترکیه.استفاده.می..شود.
که.عالوه.بر.دوام.باال.از.شکنندگی.بسیار.پایینی.برخوردار.هستند.

خط تولید انواع توری در پنجره نیکان راه  اندازی شد

پنج��ره.ایرانیان:.دفتر.ش��رکت.امجی.ایتالی��ا.در.ایران،.

بازدید.های.دوره.ای.خود.از.کارگاه.ها.و.ارائه.سرویس.های.
رایگان.به.ماشین.آالت.امجی.را.آغاز.کرد.

بنا.بر.گ��زارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.دفتر.ش��رکت.

امجی.ایتالیا.در.ایران،.طرحی.را.در.دست.اجرا.دارد.که.بر.

اساس.آن.کارخانه.ها.و.تولیدکنندگانی.که.از.ماشین.آالت.

این.ش��رکت.اس��تفاده.می.کنند،.مورد.بازدید.قرار.خواهند.

گرف��ت.و.در.ص��ورت.نیاز.س��رویس.های.الزم.به.صورت.

رای��گان.ارائه.خواهد.ش��د..این.طرح.به.منظور.آش��نایی.

بیش��تر.با.صاحب��ان.این.کارگاه.ها.و.ارتقای.س��طح.کیفی.

محصوالت.تولید.ش��ده.توسط.ماش��ین.آالت.این.شرکت.
اجرا.می.شود.

بر.اس��اس.این.گ��زارش،.کلیه.صاحب��ان.کارخانه.ها.و.

تولیدکنندگانی.که.از.ماش��ین.آالت.این.ش��رکت.استفاده.
می.کنند.می.توانند.با.دفتر.این.شرکت.تماس.حاصل.کنند.
گفتنی.است.شرکت.امجی.)EMMEGI(.ایتالیا.یکی.
از.بزرگتری��ن.تولیدکنندگان.ماش��ین.آالت.س��اخت.در.و.

پنجره.و.نما.در.جهان.است..

) EMMEGI ( آغاز سرویس های رایگان شرکت امجی ایتالیا
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.امید.کوثر.آس��مانیان.برای.

نخس��تین.بار.در.کش��ور،.از.نوع��ی.پروفی��ل.گالوانیزه.

اختصاص��ی.رهاو.آلم��ان.در.س��اخت.در.و.پنجره.های.
تولیدی.خود.استفاده.کرد.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.شرکت.امید.کوثر.

آس��مانیان.با.نام.تجاری.آرادوین،.در.اقدامی.بی.س��ابقه.

در.تولیدات.خود.از.نوع��ی.پروفیل.گالوانیزه.اختصاصی.

رهاو.)Rehau(.ساخت.کشور.آلمان،.استفاده.کرد..این.

پروفیل.های.گالوانیزه..در.عین.حال.که.س��بک.و.س��اده.

هستند.از.کیفیت.و.استحکام.باالیی.برخوردار.می.باشند..

گفتنی.اس��ت،.این.برای.نخس��تین.بار.می.باش��د.که.

در.تولی��د.در.و.پنجره.ه��ای.یو.پی.وی.س��ی.از.پروفیل.

گالوانیزه.اختصاصی.ش��رکت.رهاو.با.مش��خصات.فنی.

.*mm1.5.4/20/35/20/10،.سش.*mm1.5.فریم
244516،.و.س��ایر.پروفیل.ه��ای.اصل��ی.و.کمک��ی.با.

تکنولوژی.نورد.سرد.و.لبه.دوبل.استفاده.شده.است..
عالقمندان.برای.دریافت.اطالعات.بیشتر.می.توانند.با.

امور.مشتریان.این.شرکت.تماس.بگیرند.

استفاده از پروفیل گالوانیزه اختصاصی رهاو برای نخستین بار در کشور

پنجره.ایرانیان:.شرکت.پنجره.سام.آریا.در.نشست.هماهنگی.و.تعامل.با.صنایع.کوچک.برتر.

شهرک.ها.و.نواحی.صنعتی.استان.تهران،.به.عنوان.یکی.از.واحدهای.برتر.مستقر.در.شهرک.ها.
و.نواحی.صنعتی.استان.تهران.انتخاب.شد.و.مورد.تقدیر.قرار.گرفت.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.ش��رکت.ش��هرک.های.صنعتی.

تهران،.نشس��ت.هماهنگی.و.تعامل.با.صنایع.کوچک.برتر.ش��هرک.ها.و.نواحی.صنعتی.استان.

تهران.به.مناس��بت.گرامیداش��ت.21.مرداد،.روز.حمایت.از.صنایع.کوچک،.در.س��الن.همایش.
مجتمع.فرهنگی.آموزشی.آدینه.برگزار.شد.

در.این.نشس��ت.دکتر.علی.س��لیمانی،.رئیس.هیات.مدیره.و.مدیرعامل.شرکت.شهرک.های.

صنعتی.ته��ران؛.مهندس.عل��ی.تعقلی،.مدیرعامل.صن��دوق.ضمانت.س��رمایه.گذاری.صنایع.

کوچک؛.محمود.امراللهی،.مدیرعامل.ش��رکت.س��هامی.بیمه.ایران؛.و.دکتر.س��ید.محمدعلی.

سیدابریش��می،.معاون.وزی��ر.صنعت،.معدن.و.تجارت.و.مدیرعامل.س��ازمان.صنایع.کوچک.و.
شهرک.های.صنعتی.ایران.به.ایراد.سخنانی.پرداختند.

در.پایان.نیز.از.واحدهای.صنعتی.برتر.مس��تقر.در.ش��هرک.ها.و.نواحی.صنعتی.استان.تهران.

تقدیر.شد.و.از.صنف.در.و.پنجره،.آقای.خلیل..زاده.مدیر.عامل.شرکت.سام.آریا،.با.دریافت.لوح،.

کارت.شناسایی.واحد.برتر.و.کارت.تخصیص.یارانه.بسته.حمایتی.بیمه.صنایع.کوچک،.به.عنوان.
مدیر.یکی.از.واحدهای.برتر.مورد.تقدیر.و.تجلیل.قرار.گرفت.

از شرکت پنجره سام آریا تقدیر شد

پنجره.ایرانیان:.شرکت.آکسو.اقدام.به.گشایش.دفتر.خود.در.تهران.کرده.است.
به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.حس��ین.آکس��و،.مدیر.فروش.شرکت.
آکس��و،.این.شرکت.اقدام.به.گشایش.دفتر.خود.در.تهران.کرده.است..مدیریت.عامل.
دفتر.تهران.ش��رکت.آکس��و.برعهده.محمود.فکری،.بازیکن.اس��بق.تیم.ملی.فوتبال.

کشورمان.قرار.گرفته.است.
گفتنی.اس��ت.ش��رکت.آکس��و.یکی.از.معتبرترین.ش��رکت.های.تولید.کننده.تیغچه.

به.شمار.می.رود.

گشایش دفتر شرکت آکسو در تهران
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اخبار شرکت کارن ماشین 

دفتر جدید کارن ماشین در اصفهان افتتاح شد
پنجره.ایرانیان:.کارن.ماشین.سوم.شهریور.ماه.94.همزمان.با.نمایشگاه.در.و.پنجره.

اصفهان.دفتر.جدیدی.در.استان.اصفهان.افتتاح.کرد.
کارن.ماشین.ش��رکت.تولیدکننده.ماشین.آالت.تخصصی.شیشه.دوجداره،.به.منظور.
ارائه.خدمات.بهتر.به.مش��تریان.خود.در.استان.اصفهان،.اقدام.به.افتتاح.دفتر.جدیدی.
در.ش��هر.اصفهان.کرده.است..به.گزارش.خبرنگار.نشریه.پنجره.ایرانیان،.کارن.ماشین.
به.دلیل.صنعتی.بودن.و.اهیمیت.باالی.این.اس��تان.در.تولید.شیشه.دوجداره.همزمان.
با.دومین.نمایشگاه.تخصصی.در.و.پنجره.و.ماشین.آالت.استان.اصفهان،.دفتر.جدید.

خود.را.افتتاح.کرد..
مس��ئول.امور.نمایندگی.و.ش��عبات.کارن.ماشین.گشایش.دفاتر.در.سایر.استان.ها.را.

براساس.شرایط.خاص.و.بررسی.تیم.تحقیق.این.شرکت.دانست..

پنجره.ایرانیان:.کارن.ماشین.مهرماه.1394.دفتر.جدیدی.در.تهران.افتتاح.خواهد.کرد.
دفتر.تهران.کارن.ماش��ین.تولید.کننده.ماشین.آالت.تخصصی.شیشه.دوجداره.از.اول.مهرماه.

سال.1394.رسما.افتتاح.خواهد.شد.
توس��عه.س��رمایه.گذاری.داراب��ی.در.واحد.کارن.ماش��ین،.با.هدف.توس��عه.بازار.و.گس��تره.
فعالیت.های.خود،.چندی.پیش.اقدام.به.راه.اندازی.دفاتر.فروش.در.مناطق.مهم.و.اس��تراتژیک.
کش��ور.داش��ته،.پس.از.افتتاح.دفتر.اصفهان،.به.فاصله.کمت��ر.از.15.روز.دفتر.جدید.خود.را.در.

پایتخت.افتتاح.کرد.
براس��اس.اخبار.ارس��الی،.س��ارا.تقی.نژاد.نمین.که.پیش.از.این.به.عن��وان.مدیر.بازاریابی.و.
توس��عه.بازار.این.مجموع��ه.فعالیت.می.کرد،.به.عنوان.مدیر.اجرای��ی.دفتر.تهران.نیز.منصوب.
ش��ده.اس��ت..وی.در.خصوص.ل��زوم.افتتاح.دفتر.جدی��د.در.تهران.به.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.
ایرانیان.گفت:.افتتاح.دفتر.تهران.زودتر.از.زمان.پیش.بینی.ش��ده.اتفاق.افتاد..کارن.ماش��ین.با.
توجه.به.برنامه.های.خود.جهت.توسعه.بازار،.شرایط.متفاوتی.را.برای.راه.اندازی.دفاتر.در.دیگر.

اس��تان.های.کشور.تعریف.کرده.است..وی.در.ادامه.افزود:.پایتخت.به.دالیلی.که.کامال.روشن.
است،.از.اهمیت.بیشتری.به.نسبت.دیگر.شهر.های.کشور.برخوردار.است.

تقی.نژاد.با.بیان.اینکه،.کارن.ماش��ین.روی.مناطق.استراتژیک.کشور.تمرکز.بیشتری.خواهد.

داش��ت،.خاطر.نش��ان.کرد:.توسعه.سرمایه.گذاری.دارابی.س��عی.دارد.تا.دفاتر.مختلف.خود.را.با.

عنوان.واحد.فروش.و.بازاریابی.مس��تقل.از.دفتر.س��اری.راه.اندازی.کند..ما.سیاست.های.کلی.را.

کارن..ماشین.را.به.مدیران.دفاتر.اعالم.کرده.ایم.و.از.طریق.آنها.اهداف.خود.را.در.این.شهرها.

دنبال.می.کنیم..مدیر.بازاریابی.و.توس��عه.بازار.کارن.ماش��ین.زمان.افتت��اح.دفتر.تهران.را.اول.

مهرماه.س��ال.جاری.اعالم.کرد.و.پیرامون.ادامه.فعالیت.های.خود.افزود:.عالوه.بر.تهران،.طرح.

ویژه.ای.برای.فروش.محصوالت.خود.در.استان.های.البرز،.قم.و.قزوین.پیش.بینی.کرده.ایم.که.

به.زودی.اعالم.خواهد.شد..مدیر.اجرایی.دفتر.تهران.در.خاتمه.اظهاراتش.افزود:.کارن.ماشین.

همواره.در.جهت.آسودگی.خیال.و.آسایش.مشتریان.فعالیت.کرده.و.دفاتر.مختلف.این.مجموعه.
با.همین.رویکرد.راه.اندازی.می.شوند..

دفتر کارن ماشین در پایتخت افتتاح خواهد شد

پنجره.ایرانیان:.کارن.ماش��ین.دستگاه.های.ساخت.شیشه.دوجداره.به.روش.اسپیسر.
حرارتی.را.در.مدل.اقتصادی.تولید.و.روانه.بازار.کرد.

مدیر.بازاریابی.و.توس��عه.بازار.کارن.ماش��ین،.در.گفتگو.ب��ا.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.

ضمن.اش��اره.به.اینکه.این.ش��رکت.بر.اساس.مطالعات.بازار.و.همچنین.نیاز.مشتریان.

خود.طرح..ویژه..ای.را.تنظیم.کرده.است،.گفت:.با.توجه.به.شرایط.پساتحریم.و.نیز.لزوم.

مهیا.ش��دن.برای.ورود.به.این.فضا.و.همچنین.در.راس��تای.توسعه.محصوالت.خود.و.

جهت.کمک.به.امر.تولید،.شرکت.کارن.ماشین.طرح.تولید.مدل.اقتصادی.ماشین..آالت.
را.در.دستور.کار.خود.قرار.داده.است..

س��ارا.تقی..ن��ژاد.نمی��ن.در.ادامه.افزود:.پ��س.از.درخواس��ت.واح��د.بازاریابی.برای.

امکان..س��نجی.م��دل.اقتصادی.و.نیز.اضافه.ش��دن.ماش��ین..آالت.اقتصادی.به.س��بد.

محصوالت،.تولید.این.سری.از.ماشین..آالت.در.این.واحد.تولیدی.آغاز.شد؛.و.در.حال.

حاضر.خط.تولید.شیش��ه.دوجداره.به.روش.اسپیس��ر.حرارتی.)پرس.چهار.س��ر،.پرس.

تکس��ر.و.همچنین.ماشین..های.شستش��و.مدل.120.و.160(.با.مدل.اقتصادی.آماده.و.
روانه.بازار.شده.است.

مدیر.بازاریابی.و.توس��عه.بازار.کارن.ماش��ین.در.پاس��خ.به.پرس��ش.خبرنگار.پنجره.

ایرانیان.درباره.مزایای.این.ماش��ین..آالت،.اظهار.داش��ت:.قابلیت..باالی.دستگاه..های.

مدل.اقتصادی.و.قیمت.بس��یار.ویژه.آنها،.برای.کلیه.همکاران.در.س��طوح.متوس��ط.

تولید.بسیار.مناسب.می..باشد..تقی..نژاد.در.ادامه.ضمن.تاکید.بر.اصل.تخطی..ناپذیر.این.

ش��رکت.مبنی.بر.حفظ.کیفیت.ماشین..آالت.تولیدی.کارن.ماشین،.گفت:.کلیه.مزایای.
مذکور.این.خط.تولیدی.با.حفظ.کامل.کیفیت.آنها.همراه.بوده.است.

وی.در.خاتمه.افزود:.کلیه.مش��تریان.ما.ش��ریکان.تجاری.ما.محسوب.می..شوند.و.
مطالبات.آنها.مورد.توجه.ما.است.

مدل اقتصادی ماشین آالت کارن ماشین روانه بازار شد

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.سهامی.شیشه.قزوین،.جدیدترین.محصول.کارن.ماشین.را.
نصب.و.راه.اندازی.کرد.

به.گزارش.خبرنگارنش��ریه.پنجره.ایرانیان،.کارن.ماش��ین.اول.ش��هریور.ماه.برای.

نخس��تین.بار،.ماشین.شستش��وی.خوابیده.شیشه.س��کوریت.را.راه.اندازی.کرد..این.

دس��تگاه.که.به.سفارش.شرکت.س��هامی.شیشه.قزوین.ساخته.شده.است،.توسط.این.

شرکت.نصب.و.راه.اندازی.شد..به.همین.مناسبت.و.هم.زمان.با.نصب.و.راه.اندازی.این.

ماش��ین،.به.مدت.25.روز.این.محصول.با.تخفیف.ویژه.و.استثنایی.به.کلیه.سکوریت.
کاران.کل.کشور.عرضه.شده.است..

گفتنی.اس��ت.این.تخفیف.به.عنوان.هدیه.راه.اندازی.این.دس��تاورد.بزرگ.از.سوی.
شرکت.کارن.ماشین.به.مشتریان.ارائه.شد..

جدیدترین محصول کارن ماشین راه اندازی شد
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راه اندازی سیستم پیامکی آموزشی توسط کرفت مولر ایران
پنجره.ایرانیان:.مجموعه.کرفت.مولر.ایران.جهت.ارتقاء.س��طح.کیفی.آموزش.همه.
فعاالن.اعم.از.تولیدکنندگان،.بازاریابان،.س��ازندگان.یا.مصرف.کنندگان.نهایی،..اخیرا.
با.یک.س��ایت.ارس��ال.پیامک.قراردادی.منعقد.کرده.مبنی.بر.اینکه.پیام.های.آموزشی.
این.شرکت.را.برای.صنعتگران.حوزه.در.و.پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.

به.صورت.رایگان.ارسال.کند.
پیامک.های.ارس��الی.به.پنج.بخش.تقسیم.بندی.می.شوند:.آموزش.نکات.فنی.تولید،.
معیارهای.انتخاب.پنجره،.نکات.مدیریتی.تولید،.نکات.مدیریتی.فروش.و.داستان.های.

آموزنده.مدیریتی.
*.بخ��ش.آموزش.ن��کات.فنی.تولید:.این.بخش.ش��امل.نکات.فنی.ب��ا.تصاویر.یا.
در.ص��ورت.نیاز.لینک.فیلم.آموزش��ی.خواهد.بود.و.مناس��ب.کارگاه.های.تولید.پنجره.

می.باشد.
*.معیاره��ای.انتخاب.پنجره:.این.بخش.ش��امل.اطالعات.آموزش��ی.در.خصوص.
معیارهای.س��نجش.کیفی.یک.پنجره.می.باش��د.و.می.تواند.برای.کارشناسان.فروش،.
بازاریابان.و.نیز.مش��تریان.نهایی.شرکت.ها.مفید.واقع.شود..بدین.ترتیب.که.شرکت.ها.
می.توانند.این.اطالعات.را.برای.مش��تریان.خود.ارسال.و.سطح.آگاهی.آنها.را.افزایش.
داده،.و.گرای��ش.عمومی.نس��بت.به.مقرون.به.صرفه.بودن.محصوالت.را.به.س��مت.

اهمیت.کیفیت.سوق.دهند.
*.نکات.مدیریتی.تولید:.شامل.راهکارهایی.که.باعث.ارتقاء.بهره.وری.در.خط.تولید.
ش��ده.و.کیفیت.یا.کمیت.تولید.را.نیز.بهبود.می.بخش��ند..این.نکات.می.تواند.مناس��ب.
مدیران.تولید،.مدیران.عامل.و.نمایندگان.مدیریت.در.امور.کیفیت.و.همچنین.مدیران.

منابع.انسانی.باشد.

*.ن��کات.مدیریتی.فروش:.این.بخش.ش��امل.ارائه.نکاتی.کاربردی.برای.بازاریابان.

و.فروش��ندگان.بوده.و.اطالعاتی.را.ارائه.می.دهد.که.بر.اس��اس.آنها.قابلیت.بازاریابان.
ارتقاء.می.یابد.

*.داس��تان.های.آموزنده.مدیریتی:.شامل.داستان.هایی.است.که.بر.اساس.تجربیات.

واقعی.تهیه.شده.و.می.توانند.ترسیم.گر.موقعیت.های.مختلف.برای.افراد.باشند.و.درون.
متن.هم.نکاتی.کاربردی.و.ملموس.وجود.دارد.

مجموعه.همه.این.پیام.ها.به.صورت.رایگان.روی.تلگرام.ارسال.و.همراه.با.تصاویر.و.

توضیحات.مناس��ب.خواهد.بود..اسپانسرینگ.هزینه.ارسال.این.تبلیغات.ها.برای.مدت.

2.ماه.بر.عهده.کرفت.مولر.ایران.بوده.و.پس.از.آن.ش��رکت.های.مختلف.نیز.می.توانند.

در.این.زمینه.فعالیت.داشته.باشند..در.ضمن.امکان.ارسال.یا.فوروارد.این.نکات.برای.
دریافت.کننده.نیز.از.این.پانل.امکان.پذیر.است.

اخبار شرکت کرفت مولر ایران

پنج��ره.ایرانیان:.ش��رکت.کرفت.مول��ر.ایران.با.انتش��ار.اطالعی��ه.ای،.ضوابط.فروش.
ماشین.آالت.دست.دوم.کرفت..مولر.و.آرتیکون.را.اعالم.کرد.

در.این.اطالعیه.که.برای.پنجره.ایرانیان.ارس��ال.ش��د،.آمده.اس��ت:.به.استحضار.کلیه.

فعاالن.و.متقاضیان.ماشین.آالت.دس��ت.دوم.کرفت..مولر.و.آرتیکون.می.رساند،.به.منظور.

جلب.رضایت.مصرف.کنندگان.ماش��ین.آالت.کرفت.مولر.و.همچنین.اهمیت.حفظ.کیفیت.

ماش��ین.آالت.و.اس��تفاده.بهینه.توس��ط.تولید.کننده.ایرانی،.این.ش��رکت.خود.را.به.ادامه.

خدمات.10.س��اله.و.گارانتی.2.س��اله.)در.صورت.داش��تن.اعتبار.از.تاری��خ.نصب(.برای.

خریداران.دست.دوم.متعهد.می.داند.و.از.این.بابت.هیچ.گونه.هزینه.ای.تحت.هیچ.عنوانی.
دریافت.نخواهد.شد.

با.توجه.به.اینکه.کلیه.ماش��ین.آالت.کرفت.مولر.و.آرتیکون.به.صورت.اقساط.بانکی.یا.

اسناد.بهادار.در.رهن.بانک.یا.این.شرکت.بوده.و.تنها.در.صورت.تسویه.حساب.کامل.قابل.

انتقال.به.شخص.دوم.می.باشند،.در.این.اطالعیه.دو.حالتی.که.سبب.مستثنا.شدن.از.این.

خدمات.می.ش��ود،.بدین.ترتیب.ذکر.ش��ده.است:.)1(.فروشنده.دستگاه.اقساط.بانکی.خود.

را.به.طور.کامل.تس��ویه.نکرده.باش��د،.حتی.در.صورت.عدم.رسیدن.سررسید.پرداخت.آن؛.
)2(.شرکت.چک.برگشتی.یا.چکی.که.هنوز.موعد.آن.نرسیده.از.این.شخص.داشته.باشد.
همچنین.در.این.اطالعیه.به.عالقمندان.پیشنهاد.شده.است،.جهت.حصول.اطمینان.از.
تاریخ.نصب.و.مدت.زمان.باقیمانده.دوره.گارانتی.و.خدمات،.از.این.ش��رکت.استعالم.های.

الزم.را.به.عمل.آورند.
الزم.به.ذکر.اس��ت،.کلی��ه.این.خدمات.نیز.رایگان.بوده.و.هی��چ.گونه..هزینه.ای.دراین.
خصوص.از.خریدار.دوم.دریافت.نخواهد.شد..هزینه.های.گارانتی.و.خدمات.نیز.طبق.روال.

کاری.با.خریدار.دست.اول.بوده.و.مازاد.دریافتی.وجود.نخواهد.داشت.
در.پایان.این.اطالعیه.آمده.است:.خریداران.می.توانند.بدون.مراجعه.به.شرکت.نیز.اقدام.
به.مبادله.ماش��ین.آالت.با.یکدیگر.کنند.و.هیچ.گون��ه.الزامی.به.عقد.قرارداد.یا.اعالم.آن.

به.شرکت.ندارند.

ضوابط فروش ماشین آالت دست دوم کرفت  مولر و آرتیکون اعالم شد

پنجره.ایرانیان:.س��مینار.آموزش��ی.»روش.تولید.بر.مبنای.بهره..وری.در.فرآیند.تولید.پنجره.

دوجداره«.همزمان.با.پانزدهمین.نمایش��گاه.صنعت.س��اختمان.همدان.در.روز.13.شهریورماه.
توسط.شرکت.کرفت.مولر.ایران.برگزار.شد.

ش��رکت.کرفت.مولر.ایران.همزمان.با.آخرین.روز.از.پانزدهمین.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.

همدان،.س��مینار.روش.تولید.بر.مبنای.به��ره..وری.در.فرآیند.تولید.پنجره.دوجداره.را.در.هتل.

پارسیان.بوعلی.همدان.برگزار.کرد..این.سمینار.که.در.روز.جمعه.13.شهریور.1394.از.ساعت.

10.تا.12.برپا.ش��د،.توس��ط.س��ینا.زرنیخی،.مدیر.عامل.ش��رکت.کرفت.مولر.و.حامد.شفاهی.
کارشناس.فنی.این.شرکت.ارائه.شد.

این.س��مینار.که.با.اس��تقبال.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.همدان.روبرو.ش��د.به.مباحثی.در.

خص��وص.بهره..وری.کارگاه..ها.و.نح��وه.افزایش.راندمان.کارگاه..ها.می..پرداخت..همچنین.از.

دیگر.محورهای.این.س��مینار.می..توان.به.پالن..های.ایجاد.تا.توس��عه.کارگاه..های.تولید.در.و.
پنجره.اشاره.کرد.

سمینار آموزشی کرفت مولر در همدان
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پنج��ره.ایرانیان:.انس��تیتو.پلیمر.کیمی��اران.با.برگزاری.

دو.دوره.آموزش��ی.در.مردادم��اه.208.نفرس��اعت.فعالیت.
آموزشی.را.ثبت.کرد.

ب��ه.گزارش.خبرن��گار.پنجره.ایرانیان.ب��ه.نقل.از.روابط.

عمومی.شرکت.کیمیاران،.این.شرکت.یک.دوره.آموزشی.

با.عنوان.»مدیریت.تغییر.و.تحول.سازمانی«.را.با.همکاری.

اداره.فنی.و.حرفه..ای.و.انجمن.همگن.پالس��تیک.استان.
البرز.برگزار.کرد..

ع��الوه.ب��ر.ای��ن،.دوره.تخصص��ی.دیگری.ب��ا.عنوان.
»اخت��الط.و.پخت.بهینه،.فرایند.بهینه.در.صنعت.پی.وی.
سی.س��خت«.نیز..به.همت.انس��تیتو.پلیمرکیمیاران.و.با.

همکاری.اداره.استاندارد.در.مردادماه.سال.جاری.برگزار.و.
با.استقبال.عمومی.مواجه.شد.

در.دوره.مدیری��ت.تغیی��ر.و.تحول.س��ازمانی.19.نفر.و.

در.دوره.تخصص��ی.اختالط.و.پخت.بهین��ه،.فرایند.بهینه.
در.صنعت.پی.وی.سی.سخت.نیز.33.نفر.شرکت.کردند.

در.ادام��ه.برگزاری.این.دوره.های.آموزش��ی،.ش��رکت.

کیمی��اران.دوره.ای.ب��ا.عن��وان.»فرموالس��یون.عمومی.

پی.وی.س��ی«.را.در.24.شهریورماه.در.اس��تان.البرز.برپا.
کرده.اس��ت..محتواي.آموزش��ي.این.دوره.شامل.پی.وی.
س��ی،.اس��تابیالیزرها،.روان.کننده.ها،.اصالح.کننده.های.
ضربه،.کمک.فرایندها،.فیلرها.و.رنگدانه.ها.و.مبانی.نوشتار.

فرموالس��یون.بوده.اس��ت..این.دوره.آموزشی.با.همکاری.
اداره.کل.استاندارد.استان.البرز.ترتیب.داده.شده.بود..

 208  نفر ساعت فعالیت آموزشی انستیتو پلیمر کیمیاران در مرداد 94

پنجره.ایرانیان:.انستیتو.پلیمرکیمیاران.تقویم.آموزشی.خود.را.اعالم.کرد..
ش��رکت.کیمیاران.تولیدکننده.استابیالیز،.در.ادامه.برگزاری.دوره.های.آموزشی.خود.

توس��ط.انس��تیتو.پلیمر.کیمیاران،.تقویم.آموزشی.خود.را.در.س��ال.1394.بدین.شرح.
اعالم.کرد:

تقویم آموزشی کیمیاران در سال 1394

اخبار شرکت کیمیاران
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.کاروانس��رای.نازنین،.7.شهریورماه.1394.کلیه.نمایندگان.

اس��تان.قزوین.خود.را.گردهم.آورد.تا.ضمن.تقدیر.و.تشکر.از.نماینده.های.فعال.دکتر.
وین.به.تشریح.و.تبیین.برنامه.های.اخیر.خود.بپردازند.

شرکت.کاروانسرای.نازنین.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.سی.با.نشان.تجاری.دکتر.

وین،.در.راس��تای.ایجاد.هماهنگی.بیش.از.پیش.با.نمایندگان.خود.در.اس��تان.قزوین.

و.اعالم.رس��می.جدیدترین.سیاست.ها.و.فعالیت.های.خود،.اقدام.به.برگزاری.همایش.

دیگری.کرد..شرکت.کاروانسرای.نازنین.که.سال.گذشته.همایش.های.متعددی.را.در.

چندین.اس��تان.کشور.ازجمله.اس��تان.های.البرز،.فارس،.مشهد،.گیالن.و.غیره.برگزار.

کرده.بود،.7.ش��هریورماه.1394.در.تاالر.اقبالی.شهرستان.قزوین،.میزبان.نمایندگان.
خود.در.این.استان.بود.

به.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.کامران.حقانی.رئیس.هیات..مدیره.دکتروین.در.

این.گردهمایی.با.تاکید.بر.همدلی.و.وفاق.بیش.از.پیش.در.بین.کلیه.نماینده.ها،.عنوان.

کرد:.برند.دکتروین.در.دو.س��الی.که.از.تولید.آن.می.گذرد،.صاحب.خوش��نامی.خاصی.

در.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.کشور.ش��ده.است..وی.کلیه.فعاالن.صنعت.و.

تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.کشور.را.به.ارائه.محصوالتی.با.کیفیت.باال.

و.قیمت.مناس��ب.دعوت.کرد.و.این.مه��م.را.راهی.برای.عبور.از.بحران.فعلی.و.رکود.

ب��ازار.عنوان.کرد..رئیس.هیات.مدیره.دکتر.وین.در.بخش.دیگری.از.اظهاراتش.جهت.

صرف.انرژی.کمتر.در.ساختمان،.تعویض.بدون.تخریب.پنجره.های.قدیمی.را.از.جمله.

اقدامات.مهم.در.این.راس��تا.دانست..وی.تولید.پروفیل.بازسازی.دکتر.وین.را.از.جمله.
اقدامات.این.شرکت.در.راستای.بهینه..سازی.مصرف.انرژی.در.کشور.عنوان.کرد.

حقانی.کیفیت.مناس��ب.محصوالت.دکتر.وین.و.ارائ��ه.خدمات.پس.از.فروش.ویژه.

به.مش��تریان.را.به..عنوان.رمز.ماندگاری.این.مجموعه.برش��مرد..رئیس.هیات..مدیره.

دکتر.وین.ضمن.ابراز.خرس��ندی.از.توافقات.به.عمل.آمده،.چشم.انداز.روشنی.را.برای.

کش��ور.پیش.بینی.کرد..وی.در.پایان.بهترین.تبلیغات.را.تبلیغ.مردمی.و.سینه.به.سینه.

عنوان.کرد.
در.ادامه.این.گردهمایی.امیر.طیار.مدیر.روابط..عمومی.دکتر.وین.در.س��خنان.خود.
خبر.از.افزایش.بودجه.تبلیغات.این.ش��رکت.داد..طیار.در.ادامه.س��خنان.خود.با.اعالم.
افزایش.40.درصدی.تبلیغات.تلویزیونی،.حضور.بیش��تر.دکتر.وین.در.رس��انه.ملی.را.

نوید.داد.
وی.افزود:.بودجه.تبلیغات.محیطی.دکتر.وین.را.در.س��ال.جدید.100درصد.افزایش.
داده.ایم.و.در.اقدامی.دیگر.به.فرودگاه.های.کش��ور.وارد.خواهیم.شد،.که.در.این.راستا.
فرودگاه.س��اری.اولین.فرودگاه.کش��ور.بوده.که.هم.اکنون.تبلیغات.ما.در.این.فرودگاه.
قابل.رویت.است..در.پایان.خاطر.نشان.ساخت:.حضور.مستمر.دکتر.وین.در.سایت.های.

خبری.و.جراید.مرتبط.با.صنعت.همچنان.ادامه.خواهد.داشت..

پنجره.ایرانیان:.شرکت.ایده..آل.مبتکر.ماشین،.فروش.

خط.کامل.ش��یرینگ.انواع.پروفیل.و.نرده.فلزی.و.چوبی.

را.با.خدمات.دائمی.این.شرکت.شامل.نصب،.راه.اندازی،.
آموزش،.تامین.قطعات.یدکی.و.گارانتی.آغاز.کرد.

به.گ��زارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.ش��رکت.ایده.آل.

مبتکر.ماش��ین،.عرضه.کننده.انواع.ماشین.آالت.ساخت.

در.و.پنجره.های.دوجداره،.با.توجه.با.تقاضای.موجود.در.

بازار،.فروش.خط.کامل.ش��یرینگ.انواع.پروفیل.و.نرده.

فلزی.و.چوبی.را.آغاز.کرده.اس��ت..این.ماش��ین.آالت.از.

خدمات.دائمی.این.ش��رکت.ش��امل.نصب،.راه.اندازی،.

آم��وزش،.تامی��ن.قطعات.یدک��ی.و.گارانت��ی.برخوردار.
هستند.

این.خط.شیرینگ.جهت.محافظت.کامل.محصوالت.

آلومینیومی،.مس��ی.و.چوبی.در.مقابل.هر.گونه.خراش.و.

آس��یب.دیدگی.و.تغییر.ش��کل.از.مرحله.تولید.تا.مونتاژ.

نهایی.کاربرد.دارد.و.برای.تولیدکنندگان.پروفیل.و.نرده.

اس��تیل.و.آلومینیوم.یا.خریداران.عمده.این.محصوالت.
می.تواند.مفید.باشد.

گفتنی.است،.پوشش.پالستیکی.)PE(.یا.به.اصطالح.

ش��یرینگ.نرده.و.پروفی��ل.دارای.ویژگی.های.مختلفی.

اس��ت،.از.قبیل:.استحکام.باال،.س��ختی.باال،.دوام.زیاد.

در.برابر.فرس��ایش،.مقاومت.در.برابر.س��ایش،.مقاومت.

باال.در.برابر.حرارت.و.برودت،.مقاومت.در.برابر.خوردگی.

مواد.ش��یمیایی،.قدرت.هدایت.الکتریکی.و.حرارتی.باال،.
دانسیته.پایین،.ظاهر.زیبا.و.کیفیت.سطح.خوب.

آغاز فروش خط شیرینگ )PE( نرده و پروفیل درایده  آل مبتکر

کیفیت راهی برای خروج از بحران
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.آک.پروفیل.گلستان.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.سی.10.
شهریورماه.1394.خط.تولید.لمینیت.خود.را.رسما.راه.اندازی.کرد.

در.همین.خصوص.رامین..صحنه.مدیر.عامل.این.ش��رکت.به.خبرنگار.نشریه.پنجره.

ایرانیان.گفت:.خط.تولید.لمینیت.آک.پروفیل.از.روز.10.ش��هریورماه.سال.جاری.رسما.

افتتاح.و.هم.اینک.لمینیت.آک.پروفیل.در.بازار.موجود.می.باش��د..وی.در.ادامه.با.تاکید.

بر.افزایش.س��بد.محص��والت.آک.پروفیل،.خبر.داد.که.در.آین��ده.بر.تنوع.محصوالت.

آک.پروفیل.افزوده.خواهد.ش��د...مدیرعامل.آک.پروفی��ل.افزود:.با.راه.اندازی.خط.تولید.

لمینیت.س��عی.کردیم.تا.بخش.دیگری.از.نیازهای.مش��تریان.خود.را.برآورده.سازیم..

چرا.که.مشتری..مداری.از.جمله.اهداف.اصلی.ما.می.باشد..صحنه.در.پایان.با.اشاره.به.

این.مهم.که.لمینیت.های.آک..پروفیل.با.اس��تفاده.از.بهترین.مواد.اولیه.تولید.می.شود،.

تصریح.کرد:.جنس.چس��ب.لمینیت.های.آک.پروفیل.از.کالیبریت.آلمان.بوده.و.فویل.

این.لمینیت.ها.نیز.رنولیت.آلمان.می.باشد.
گفتنی.اس��ت.شرکت.آک.پروفیل.گلستان.درسال.1388.فعالیت.خود.را.با.تولید.انواع.
پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.با.بهره.گیری.از.ماشین.آالت.مدرن.این.صنعت.از.شرکت.

mikrosan.آغاز.کرده.اس��ت..

راه اندازی خط تولید لمینیت آک پروفیل

پنجره.ایرانیان:.کمیته.ه��ای.بازرگانی،.روابط.عمومی.
و.آم��وزش.انجم��ن.تولیدکنندگان.در.و.پنج��ره.یو.پی.
وی.سی.کشور.در.روزهای.10.و.17.شهریورماه.تشکیل.

جلسه.دادند..
براساس.گزارشی.که.از.سوی.انجمن.تولیدکنندگان.در.
و.پنجره.یو.پی.وی.سی.در.اختیار.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.
قرار.گرفت،.این.انجمن.در.ماه.گذش��ته.س��ه.بار.تشکیل.
جلس��ه.داده.اس��ت..این.کمیته.ها.در.راستای.هدفمندی.
فعالیت.ه��ای.انجمن.در.بخش.ه��ا.و.موضوعات.مختلف.
تش��کیل.ش��ده.اند.تا.کلیه.اعضاء.انجمن.در.تصمیمات،.

عملکرد.و.رویکردهای.انجمن.تاثیرگذار.باشند..
ب��ر.اس��اس.ای��ن.گزارش،کمیت��ه.بازرگان��ی.انجمن.
تولیدکنن��دگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.بعد.از.ظهر.
روز.سه.شنبه.10ش��هریورماه.1394.به.ریاست.مهندس.
معتضدی.در.محل.دائمی.کنفرانس.های.انجمن.تشکیل.
جلسه.داد..سرکار.خانم.سالومه.امین.به.عنوان.دبیر.جلسه.
و.آقایان:.جاللی.پ��ور،.ابن.الرضا،.دس��تمالچی،.عزیزی،.
اس��ماعیل.خانی.،.توکلی،.ش��بیریان،.برزگر،.خان.احمد،.و.

سرکارخانم.طاها.در.این.جلسه.حضور.داشتند..
بر.اس��اس.اعالم.قبل��ی،.طرح.تجمیع.سفارش��ات.به.
عن��وان.موضوع.جلس��ه.در.دس��تور.کار.قرارگرفت..در.
همین.خصوص.پیشنهاد.شد.با.برآورد.میزان.نیاز.اعضاء.
به.پروفیل.مصرفی.خود.و.همچنین.تجمیع.سفارش��ات.
آنها،.مواد.اولیه.با.کیفیت.اروپایی.تهیه.ش��ده.و.در.اختیار.
تولیدکنندگان.پروفیل.قرار.گیرد.تا.امکان.تولید.پروفیل.
ب��ا.کیفیت.و.مطابق.با.اس��تانداردهای.جهانی.با.نظارت.

مستقیم.انجمن.فراهم.انجام.شود.
کلیه.زوایای.طرح.پیش��نهادی.در.جلسه..مورد.بررسی.

ق��رار.گرفت.و.در.مواردی.به.عن��وان.مزایای.طرح.ثبت.

و.ضبط.ش��د.تا.در.این.مورد.هیات..مدیره.تصمیم.گیری.

نهای��ی.را.انج��ام.ده��د..ام��کان.ارتب��اط.مس��تقیم.با.

ش��رکت.های.مادر.و.حذف.سودهای.بازرگانی،.واسطه.ها.

و.کانال.ه��ای.فروش.متفرقه،.کاهش.هزینه.های.مربوط.

به.وارد.کردن.کاالهای.نامرتبط.و.کم.مصرف،.اس��تفاده.

از.حداکثر.تخفیفات.با.اتکا.بر.افزایش.حجم.سفارش��ات،.

کاه��ش.هزینه.های.انبارداری.کاال.برای.واردکنندگان.و.

نهایتا.س��فارش.گذاری.متناسب.با.نیاز.بازار.و.تولیدکننده.

از.جمله.مزایای.این.طرح.برشمرده.شد..در.همین.راستا.

نتیجه.گیری.شد.که.کلیه.مزایا.عنوان.شده.چه.در.بحث.

تامین.پروفیل.مصرفی.و.چه.در.زمینه.تامین.یراق.آالت،.

امکان.کاهش.چش��مگیر.قیمت.را.فراهم.آورده.و.قیمت.

تمام.ش��ده.پنجره.با.کیفیت.اروپایی.با.قیمتی.رقابتی.به.
بازار.عرضه.شود..

همچنین.در.جلس��ه.روز.سه.ش��نبه.مورخ.17.شهریور.

1394.کمیت��ه.روابط.عمومی.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.سی.نیز.در.خصوص.برنامه.ریزی.و.تهیه.

تعرفه.تبلیغاتی.جهت.درج.آگهی.اعضا.در.سایت.انجمن،.

تهیه.س��ازوکار.مش��خص.برنامه.های.تبلیغاتی.تا.پایان.

ش��هریورماه.در.روزنامه..همشهری.و.رادیو.توسط.آقایان.

تاجری.و.عزیزی،.ارس��ال.نامه.ب��رای.کلیه.اعضای.در.

خصوص.قراردادن.لوگوی.انجمن.در.سربرگ،.کاتالوگ.

و.پیش.فاکتورهای.اعضا،.ارس��ال.نامه.برای.ارگان.ها.و.

س��ازمان.های.دولتی.و.حتی.هماهنگی.های.الزم.جهت.

تش��کیل.جلس��ات.حضوری.جهت.معرف��ی.انجمن.به.

عنوان.مرجع.کیفیت.ساخت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.

و.پیگیری.ش��کایات.احتمالی.تصمیم.گیری.شد.و.نهایتا.

آقای.وحید.جاللی.پور.دبیر.انجمن.مامور.پیگیری.رپرتاژ.

آگهی.معرفی.انجمن.و.اعالم.اسامی.اعضاء.در.نشریات.
و.جراید.مختلف.شد..

پس.از.جلس��ه.کمیت��ه.روابط.عموم��ی،.کمیته.آموزش.

انجم��ن.تولیدکنن��دگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.در.

محل.حاضر.و.برگزاری.کالس.های.آموزشی.برای.اعضاء.

را.با.دو.محور.مدیریت.بازاریابی.و.فروش.و.امور.قراردادها.

م��ورد.بررس��ی.قرار.داد..تهی��ه.فرم.ق��رارداد.کلی.جهت.

اس��تفاده.کل.اعضاء.نی��ز.در.دس��تور.کار.کمیته.آموزش.

قرارگرفت..همچنین.مقرر.ش��د،.آقای.توکلی.هزینه.های.

برگزاری.س��مینارهای.آموزشی.در.سالن.دانشگاه.تربیت.

مدرس.را.برآورد.کند..دیگر.مباحثی.که.در.کمیته.آموزش.

مورد.بحث.قرار.گرفت،.معرفی.صنعت.یو.پی.وی.سی.در.

هفته.مشاغل.آموزش.و.پرورش.و.نهایتا.پیگیری.حامیان.

مالی.انجم��ن.جهت.پش��تیبانی.مالی.و.برگ��زاری.انواع.
کالس.های.آموزشی.برای.اعضاء.انجمن.بود..

به.این.ترتیب.پرونده.کمیته.های.انجمن.تولیدکنندگان.
در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.در.شهریورماه.بسته.شد.

تشکیل جلسه کمیته های انجمن تولیدکنندگان در و پنجره 
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پنج��ره.ایرانیان:.دبیر.کانون.سراس��ری.انبوه.س��ازان.با.

بیان.اینکه.بخش.خصوصی.تمایلی.به.نوسازی.بافت.های.

فرس��وده.به..دلیل.س��ود.24درصدی.تسهیالت.این.بخش.

ن��دارد،.گف��ت:.این.تناق��ض.را.ب��ه..اطالع.مع��اون.وزیر.

رس��انده.ایم،.اما.تاکنون.اقدام.عمل��ی.در.این.رابطه.انجام.
نشده.است.

به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.فرشید.پورحاجت.اظهار.

کرد:.برای.استفاده.از.وام.نوسازی.بافت.فرسوده.سامانه.ای.

طراحی.شده.که.متقاضیان.در.آن.ثبت.نام.کرده.و.بر.اساس.
اولویت.بندی.وام.پرداخت.می.شود.

وی.با.یادآوری.این.که.س��ود.این.تس��هیالت.14.درصد.

اس��ت،.تصری��ح.ک��رد:.این.در.حالی.اس��ت.ک��ه.بانک.ها.

قرارداده��ای.این.تس��هیالت.را.به.گونه.ای.تنظیم.می.کنند.

که.س��ود.بانکی.آن.24.درصد.می.ش��ود..پورحاجت.ادامه.

داد:.بانک.ها.اعمال.س��ود.14درص��دی.را.به.پرداخت.10.

درصد.سوبس��ید.از.س��وی.دولت.موکول.و.اعالم.می.کنند.

که.در.این.صورت.تس��هیالت.نوس��ازی.با.سود.14.درصد.
محاسبه.خواهد.شد.

وی.با.تاکید.بر.این.ک��ه.این.رویه.بانک.ها.باعث.نگرانی.

انبوه.س��ازان.ش��ده.اس��ت،.افزود:.به.دلیل.این.که.بانک.ها.

قرارداد.را.با.سود.24.درصد.در.دفترخانه.ها.تنظیم.می.کنند،.

انبوه.سازان.تمایل.و.رغبتی.برای.حضور.در.بخش.نوسازی.
بافت.های.فرسوده.ندارند.

دبیر.کانون.سراسری.انبوه.سازان.با.بیان.این.که.نوسازی.

بافت.های.فرس��وده.پیچیدگی.های.خاص.خودش.را.دارد،.

یادآور.ش��د:.در.نوس��ازی.این.بافت.ها.مس��ائل.فرهنگی،.

اجتماع��ی.و.غیره.باید.مورد.توجه.قرار.گیرد.و.ورود.بخش.

خصوصی.به.این.عرصه.نیازمند.مکانیسم.های.تشویقی.از.
جمله.پرداخت.وام.با.سود.پایین..است.

پورحاجت.با.بیان.این.که.قراردادهای.دریافت.تسهیالت.

باید.شفاف.شده.و.با.قید.سود.14.درصد.تنظیم.شود،.گفت:.

معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.جریان.این.قضیه.است.و.

از.نح��وه.تنظیم.قرارداد.توس��ط.بانک.ها.اطالع.دارد،.اما.با.

ای��ن.حال.هنوز.اقدام.عمل��ی.و.کاری.در.این.زمینه.انجام.
نشده.است.

 عدم تمایل انبوه سازان به نوسازی بافت های فرسوده 

پنجره.ایرانیان:.رئیس.کانون.سراسری.انبوه.سازان.مسکن.

کش��ور.از.ارائه.پیشنهاد.تاس��یس.لیزینگ.مسکن.به.دولت.
خبر.داد.

.به.گزارش.خبرگزاری.فارس،.جمش��ید.برزگر.در.خصوص.

پیش��نهاد.لیزینگ.مس��کن.انبوه.س��ازان.برای.رونق.فروش.

مسکن.به.دولت.گفت:.مساله.عدم.فروش.مسکن.با.توجه.به.

فرایند.عرضه.و.تقاضا.به.قدرت.خرید.متقاضیان.بستگی.دارد،.

پس.تا.زمانی.ک��ه.قدرت.خرید.تمام.دهک.ها.به.ایده.آل.خود.
نرسد.با.مشکل.عدم.فروش.مواجه.خواهیم.بود.

وی.افزود:.وقتی.که.متقاضیان.مس��کن.برای.خرید.مراجعه.

می.کنند.در.نخس��تین.برخورد.سئوالشان.این.است.که.آیا.این.

واحد.مسکونی.تسهیالت.دارد.یا.خیر..بنابراین.وقتی.پاسخ.به.

خریداران.منفی.اس��ت.متقاضیان.رغبتی.برای.خرید.به.دلیل.

ناتوانی.در.خرید.از.خود.نشان.نمی.دهند.
برزگر.تاکید.کرد:.این.موضوع.باعث.ش��ده.تا.انبوه.س��ازان.
در.یک.بس��ته.پیش��نهادی.به.دولت.بح��ث.خوبی.را.مطرح.
کنند.و.آن.این.بوده.اس��ت.که.انبوه.سازان.خودشان.لیزینگ.

مسکن.کنند.
رئیس.کانون.سراسری.انبوه.سازان.مسکن.کشور.ادامه.داد:.
یک.خودرو.از.طریق.لیزینگ.به.فروش.می.رس��د.هر.چند.آن.
خودرو.با.گذش��ت.زمان.مستهلک.می.شود،.اما.واحد.مسکونی.
به.عن��وان.یک.س��رمایه.و.نیاز.جامعه.محس��وب.می.ش��ود..
بنابراین.ما.پیش��نهاد.داده.ایم.که.تسهیالتی.به.تولیدکنندگان.

داده.شود.و.اجازه.لیزینگ.از.سوی.آنان.صادر.شود.
برزگ��ر.گفت:.ب��ا.پیگی��ری.لیزین��گ.مس��کن.امیدواریم.
تس��هیالتی.ک��ه.به.خانه.اولی.ه��ا.پرداخت.می.ش��ود.به.انبوه.

سازان.نیز.بدهند.تا.قابل.تقسیط.به.خریداران.باشد.
وی.تصریح.کرد:.قطعا.اگر.دولت.با.این.پیش��نهاد.موافقت.
کن��د.و.این.اتفاق.بیافتد.قطعا.گشایش��ی.در.فروش.واحدهای.
مس��کونی.رخ.می.دهد.و.قیمت.مس��کن.هم.ب��ه.دلیل.اینکه.
تس��هیالت.به.بخش.عرضه.مسکن.اختصاص.یافته،.افزایش.

نخواهد.یافت.
برزگر.خاطرنش��ان.کرد:.ما.معتقد.هستیم.که.تقسیط.وام.به.
نام.خریداران.جو.روان��ی.بر.بازار.ایجاد.نمی.کند.و.قیمت.ها.را.

دستخوش.تغییرات.جهشی.نخواهد.کرد.
پیش.تر.برزگر.اعالم.کرده.بود.که.در.صورت.موافقت.با.این.
پیشنهادات.که.پرداخت.120.میلیون.تومان.وام.ساخت.برای.
تهران.است،.عالوه.بر.رونق.ساخت.و.ساز.شاهد.متعادل.شدن.

قیمت.ها.نیز.خواهیم.بود.

 پیشنهاد تاسیس لیزینگ مسکن به دولت 

پنج��ره.ایرانی��ان:.ترکیب.هیات.مدیره.و.مدیرعامل.جدید.ش��رکت.آلومینیوم.ایران.
)ایرالکو(.معرفي.شد.

به.گزارش.باش��گاه.آلومینیوم،.پنج.سهام.دار.شرکت.ایرالکو.نمایندگان.جدیدشان.را.

معرفي.کردند.و.نخس��تین.جلسه.هیات.مدیره.این.ش��رکت.درمحل.سازمان.ایمیدرو.

برگزار.ش��د..مجید.پورعطار.به.عنوان.نماینده.ش��رکت.س��رمایه.گذاري.سهام.عدالت.

هرمزگان،.بهروز.رحمتي.به.عنوان.نماینده.ش��رکت.مهر.اقتصاد.ایرانیان،.رضا.مرادي.

به.عنوان.نماینده.ش��رکت.توس��عه.صنعتي.ایران،.داود.باقري.به.عنوان.نماینده.شرکت.

سرمایه.گذاري.فارس.و.علي.رضا.رحمتي.به.عنوان.نماینده.صندوق.بازنشستگي.فوالد.
معرفي.شدند.

همچنین.در.نخس��تین.جلسه.اي.که.توسط.هیات.مدیره.جدید.برگزار.شد،.مهندس.

مجی��د.پورعطار.از.مدیران.کنوني.ایمیدرو.به.عنوان.مدیرعامل.جدید.ش��رکت.ایرالکو.

تعیین.ش��ده.اس��ت..مهندس.علي.رضا.رحمتي.نیز.به.عنوان.رئیس.جدید.هیات.مدیره..

ش��رکت.ایرالکو.معرفي.شده.است..شایان.ذکر.اس��ت.مجید.پورعطار.فارغ.التحصیل.

دانشکده.فني.دانشگاه.تهران.و.نائب.رئیس.انجمن.مهندسین.مواد.و.متالورژي.ایران.

اس��ت.که.از.آغاز.تشکیل.ایمیدرو.به.مدت.13.سال.مدیر.آلومینیوم.و.فلزات.غیرآهني.

و.نیز.مجري.طرح.هاي.توس��عه.آلومینیوم.و.نیروگاهي.بوده.و.در.کارنامه.خود.س��ابقه.

عضوی��ت.در.هیات.مدیره.ش��رکت.هاي.مهم.آلومینیوم.در.داخل.و.خارج.از.کش��ور.و.
همچنین.تدریس.در.دانشگاه.را.دارد.

 اعضاي هیات مدیره جدید شرکت آلومینیوم ایران تعیین شدند
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 واحدهای خالی از سکنه در تهران کاهش یافته اند

پنجره.ایرانیان:.رئیس.اتحادیه.فروش��ندگان.میخ،.قفل.

و.ل��وال.با.بیان.اینکه.بیش.از.50.درص��د.بازار.لوال،.یراق،.

قفل،.پیچ.و.غیره.مورد.نیاز.کش��ور.از.خارج.تامین.می.شود،.

گف��ت:.در.محصوالت��ی.مانند.پیچ.این.رق��م.تا.80.درصد.
افزایش.می.یابد.

به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.امیرنجارشریفی.با.اعالم.

ای��ن.خبر.افزود:.صنف.ما.ل��وازم.جانبی.صنایع.در.و.پنجره.

و.کابینت.سازی.ها.را.تشکیل.می.دهد.که.با.توجه.به.خواب.

حاکم.در.بازار.مس��کن.این.بازار.نیز.در.رکود.به.سر.می.برد.

و.بازار.مناس��بی.برای..فروش.انواع.یراق.آالت،.قفل،.پیچ،.
مهره،.میخ.و.غیره.وجود.ندارد.

وی.خاطر.نش��ان.کرد:.دراین.بخ��ش.نیز.مردم.هنوز.به.

باور.خرید.و.گشایش.بازار.نرسیده.اند.و.به.نظر.می.رسد.که.
خرید.خود.را.به.هوای.ارزان.شدن،.عقب.انداخته.اند.

رئی��س.اتحادیه..فروش��ندگان.میخ،.قف��ل.و.لوال.ادامه.

داد:.ب��ه.طور.کلی.ب��ازار.مصرف.این.دس��ته.از.کاالها.در.

اختی��ار.کش��ور.چین.ق��رار.دارد.به.طوری.که.بس��یاری.از.

تولیدکنندگان.ب��زرگ.دنیا.نیز.توان.رقاب��ت.با.چینی.ها.را.

ندارند.و.محصوالت.خود.را.در.چین.ولی.با.لیس��انس.خود.
تولید.می.کنند.

نجارش��ریفی.گف��ت:.بخش��ی.از.بازار.قفل.کش��ورهای.

اروپایی.به.س��مت.بازار.الکترونیک.کشیده.شده.و.حسگر،.

اس��کنر..و.کارت.ها،.جای.کلید.را.گرفته.اما.این.تکنولوژی.

در.کش��ور.ما.جا.نیفتاده.اس��ت.و.مردم.برای.اینکه.با.خیال.
راحت.از.خانه.بیرون.بروند.باید.کلید.در.جیب.داشته.باشند.

وی.اظهار.ک��رد:.قفل.های.الکترونیکی.ب��ا.وجود.اینکه.

تسهیالت.الزم.را.برای.مردم.دارند،.اما.امکان.هک.شدن.و.

نفوذ.در.شبکه.آنها.نیز.وجود.دارد..این.مقام.مسئول.صنف.

قفل.و.لوال.گفت:.در.س��ال.های.اخی��ر.بازرگانان.ایرانی.در.

واردات.این.تجهیزات.به.کیفیت.توجه.داشته.اند،.اما.به.طور.

کل��ی.به.دلیل.اینک��ه.این.لوازم.از.قیم��ت.پایینی.برخودار.
هستند.به.جز.موارد.محدود.شامل.گارانتی.نمی.شوند.

نجارش��ریفی.اضافه.کرد:.در.ب��ازار.برخی.از.محصوالت.

این.صنف.در.انحص��ار.چین.بوده.به.طوری.که.عمده.قفل.

و.پیچ.دنیا.در.اختیار.این.کش��ور.اس��ت.و.کشور.های.دیگر.

ت��وان.رقابت.با.آنها.را.ندارند..وی.در.پایان.یادآورش��د:.در.

گذشته.میخ.مورد.نیاز.کشور.نیز.وارد.می.شد.اما.امروزه.این.

محصول.در.داخل.کش��ور.تولید.می.ش��ود.و.تنها.میخ.های.

فوالدی.وارداتی.هستند..به.طور.کلی.پیچ.ها.جای.میخ.ها.را.

گرفته.اند.و.مصرف.میخ.در.مقایسه.با.سال.های.نه.چندان.
دور.به.شدت.کاهش.یافته.است.

پنج��ره.ایرانیان:.مدیرکل.راه.و.شهرس��ازی.اس��تان.تهران.با.بی��ان.اینکه.کاهش.

واحدهای.خالی.از.سکنه.نوید.این.را.می.دهد.که.از.اواخر.امسال.آرام.آرام.شاهد.رونق.

بازار.مسکن.خواهیم.بود،.گفت:.عرضه.واحدهای.مسکونی.از.سوی.انبوه.سازان.باعث.
شده.تا.واحدهای.خالی.از.سکنه.در.تهران.به.250.هزار.واحد.برسد.

.ب��ه.گزارش.خبرگزاری.فارس،..فریبرز.واحدی.در.پاس��خ.به.این.س��ئوال.که.گفته.

می.شود.تعداد.واحدهای.خالی.از.سکنه.در.تهران.کاهش.یافته.است،.دلیل.آن.چیست.

گفت:.رکود.بازار.مس��کن.در.دو.س��ال.گذشته.باعث.شد.تا.بس��یاری.از.انبوه.سازان.و.

س��ازنده.های.مس��کن.اقدام.به.عرضه.واحدهای.مس��کونی.خود.به.بازار.کنند..همین.
موضوع.باعث.شده.تا.تعداد.واحدهای.مسکونی.خالی.از.سکنه.در.تهران.کاهش.یابد.
وی.ادامه.داد:.تعداد.واحدهای.خالی.از.س��کنه.در.تهران.تا.س��ال.92.بالغ.بر.325.
هزار.واحد.مسکونی.بود.که.با.عرضه.تعداد.قابل.توجهی.از.این.واحدها.به.بازار.و.حتی.
اجاره.آنها.از.س��وی.سازندگان،.این.تعداد.در.حال.حاضر.به.250.هزار.واحد.مسکونی.

کاهش.یافته.است.
واحدی.در.پاس��خ.به.این.س��ئوال.که.آیا.عرضه.این.واحدهای.مسکونی.تاثیری.بر.
بازار.مسکن.خواهد.گذاشت.و.تحلیل.شما.از.عرضه.واحدهای.مسکونی.و.فروش.این.
واحدهای.خالی.از.سکنه.چیست،.تاکید.کرد:.به.هر.حال.باید.روزی.این.اتفاق.می.افتاد.
و.واحدهای.مسکونی.به.بازار.عرضه.می.شدند،.هر.چند.ما.معتقدیم.که.انبوه.سازان.باید.

هر.چه.سریع.تر.واحدهای.نیمه.تمام.را.نیز.عرضه.کنند.
مدیرکل.راه.و.شهرس��ازی.اس��تان.تهران.ادامه.داد:.تحلیل.من.این.اس��ت.که.بازار.

مس��کن.آرام.آرام.از.پایان.امسال.وارد.رونق.خواهد.شد..واحدی.با.تاکید.بر.اینکه.30.

درصد.نقدینگی.کش��ور.مربوط.به.صنعت.س��اختمان.اس��ت،.گفت:.صنعت.ساختمان.

می.تواند.به.خروج.اقتصاد.از.رکود.کمک.کند.به.طوری.که.بر.اس��اس.آمارهای.منتشر.

شده.سهم.بخش.مسکن.در.تولید.ناخالص.داخلی.تا.سال.80.بالغ.بر.4.5.درصد.بود.و.
از.سال.87.تا.91.این.سهم.ارزش.افزوده.در.بخش.مسکن.به.5.درصد.رسیده.است.
مدیرکل.راه.و.شهرس��ازی.استان.تهران.با.اش��اره.به.اینکه.صنعت.ساختمان.300.
تا.400.فرصت.ش��غلی.مس��تقیم.و.غیرمس��تقیم.ایجاد.می.کند،.گف��ت:.باید.به.دنبال.
رونق.صنعت.س��اختمان.باشیم،.چرا.که.این.صنعت.می.تواند.موجب.افزایش.اشتغال.و.

شکوفایی.اقتصاد.در.کشور.شود.
مدیر.کل.راه.و.شهرسازی.استان.تهران.افزود:.بر.اساس.طرح.جامع.مسکن.ساالنه.
باید.950.هزار.واحد.مسکونی.احداث.شود،.طبق.آماری.که.به.دست.آمده.سال.گذشته.
500.هزار.واحد.مس��کونی.ساخته.شده.و.این.نشان.می.دهد.در.حال.حاضر.450.هزار.

واحد.مسکونی.کسری.داریم.
به.گفته.واحدی.در.سال.گذشته.61.میلیارد.تومان.در.بخش.مسکن.سرمایه.گذاری.
صورت.گرفته.و.چیزی.بالغ.بر.34.میلیارد.تومان.س��رمایه.در.این.بخش.به.طرح.های.

نیمه.تمام.اختصاص.یافته.است.
وی.با.اش��اره.به.اینکه.رکود.بخش.مس��کن.باعث.ش��ده.تعداد.ص��دور.پروانه.های.
ساختمانی.کاهش.یابد،.گفت:.چنانچه.واحدهای.نیمه.تمام.هر.چه.زودتر.به.بهره.برداری.

نرسند.سال.95.و.96.جهش.قیمت.مسکن.را.تجربه.خواهیم.کرد.

 ۸۰ درصد پیچ و مهره مصرفی کشور وارداتی است 
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.پنجره.ایرانیان:.تش��کل.های.تخصصی.طرف.مشورت.

قرار.نگرفتند،.تقسیم.غرفه.ها.عادالنه.نبود،.تبلیغات.خوبی.

انجام.نش��د،.برنامه.ریزی.درستی.برای.برنامه.های.جانبی.

انجام.نشد،.برندهای.معتبر.خارجی.حضور.نداشتند.و.غیره..

این.موارد.بخشی.از.مشکالت.نمایشگاه.ساختمان.از.زبان.

شرکت.کنندگان.در.پانزدهمین.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.
تهران.است.

به.گزارش.روابط.عمومی.انجمن.ملی.صنایع.پالس��تیک.

ایران.)اینپیا(،.پانزدهمین.دوره.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت.

س��اختمان.پس.از.4.روز.فعالیت،.چهارشنبه.21.مرداد.ماه.به.

کار.خود.پایان.داد..یکی.از.ویژگی.های.این.دوره.نمایش��گاه.

ش��رایط.جدیدی.اس��ت.که.پس.از.توافق.هسته.ای.ایران.با.
کشورهای.1+5.به.آن.وارد.شده.است.

.اگرچ��ه.تحریم.ها.به.صورت.کامل.لغو.نش��ده.و.هنوز.آثار.

واقعی.این.توافق.ملموس.نیس��ت،.اما.آث��ار.روانی.آن.را.در.

بازار.به.طور.کل.و.این.نمایش��گاه.به.صورت.خاص.می.توان.

نظاره.گر.بود؛.افزایش.حدود.30.درصدی.غرفه.گذاران.خارجی.

و.افزایش.ش��رکت.های.ایرانی.در.همین.راستا.قابل.ارزیابی.

اس��ت..این.نمایشگاه.برای.بخش��ی.از.واحدهای.پلیمری.و.

پالستیکی.نیز.که.مصنوعات.آنها.مرتبط.با.صنعت.ساختمان.

است.از.اهمیت.بسیاری.برخوردار.بود،.از.این.روی.این.طیف.
نیز.به.صورتی.گسترده.و.فعال.در.نمایشگاه.حضور.داشتند..
موارد.زی��ر.به.صورت.کوتاه.اش��اره.ای.دارد.به.اظهار.نظر.
فعاالن.پالس��تیک.و.پلیمر.درباره.این.نمایشگاه.و.همچنین.

چشم.انداز.آتی:

.مش��ورت.نکردن.با.انجمن.ه��ای.تخصصی.در.خصوص.

برگزاری.نمایش��گاه؛.ع��دم.برنامه.ری��زی.برنامه.های.جانبی.

با.اهداف.از.پیش.تعیین.ش��ده؛.نداش��تن.معی��ار.در.گزینش.

واحده��ای.تولیدی.با.ه��دف.جانمای��ی.غرفه.ها؛.تخصصی.

نبودن.نمایشگاه؛.سیستم.سرمایشی.نامناسب؛.عدم.تبلیغات.

جهت.جذب.مصرف.کنندگان.خارجی.با.تاکید.بر.کشورهای.

همسایه؛.اختصاص.بیشتر.غرفه.ها.به.شرکت.های.بازرگانی؛.

حض��ور.خارجی.ه��ا.به.منظ��ور.یافتن.ب��ازار.مص��رف.و.نه.

س��رمایه.گذاری.و.انتقال.تکنولوژی؛.ع��دم.حضور.برندهای.

معتبر.خارجی.در.نمایش��گاه؛.نیازمند.بودن.صنعت.ساختمان.

به.تزریق.نقدینگی؛.نامناس��ب.بودن.زمان.برگزاری.با.توجه.

به.گرم.بودن.هوا.و......
می.توان.و.می.ش��ود.به.موارد.فوق.مسائل.دیگری.را.افزود..
ناگفته.نماند.برخی.از.مشکالت.نمایشگاه.همیشگی.و.اپیدمی.
است.بی.آن.که.کسی.درصدد.رفع.و.حل.آن.باشد،.همچون:.

سیستم.سرمایشی،.مشکل.پارکینگ،.ترافیک.و.غیره..
نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.تهران.در.حالی.به.
کار.خود.پایان.داد.که.این.صنعت.بزرگ.در.رکودی.سنگین.
به.س��ر.می.برد..بس��یاری.از.تولیدکنندگان.امیدوارند.حداقل.
در.س��ال.آینده.با.توجه.به.رفع.تحریم.ها.و.همچنین.تزریق.
بخشی.از.پول.های.بلوکه.شده،.این.صنعت.از.خواب.سنگین.

رکود.برخیزد.

 مشکالت عمومی نمایشگاه ها: گفته ها و ناگفته های نمایشگاه صنعت ساختمان

 پیشنهادهای انبوه سازان برای خروج از رکود
پنج��ره.ایرانی��ان:.رئیس.کان��ون.سراس��ری.انبوه.س��ازان.در.نامه.های��ی.جداگانه.به.
رئیس.جمه��وری.و.مع��اون.اول.رئیس.جمه��وری.ب��رای.خ��روج.بازار.مس��کن.از.رکود.
پیش��نهاداتی.را.ارائه.کرد..پرداخت.تس��هیالت.60.تا.120.میلیون.تومانی.از.جمله.این.

پیشنهادات.است.
به.گزارش.خبرگزاری.تسنیم،.در.نامه.جمشید.برزگر.رئیس.کانون.سراسری.انبوه.سازان.
به.رئیس.جمهوری.آمده.اس��ت:.ضمن.تقدیر.و.عرض.تبریک.بابت.موفقیت.های.حاصل.
ش��ده.در.عرصه.دیپلماس��ی.و.توافقات.صورت.گرفته.در.مذاکرات.هسته.ای.که.به.واقع.
امید.و.نش��اط.مضاعفی.در.میان.اقش��ار.مختلف.مردم.ش��ریف.ایران.ایجاد.کرد،.همان.
گونه.که.اس��تحضار.دارید.تامین.مسکن.مورد.نیاز.آحاد.جامعه.یکی.از.تکالیفی.است.که.
مطابق.اصل.س��ی.و.یکم.قانون.اساس��ی.بر.عهده.دولت.محترم.نهاده.ش��ده.است..چرا.
که.مس��کن.در.کنار.ازدواج.و.اشتغال.به.عنوان.اساس��ی.ترین.نیازهای.اجتماعی.به.ویژه.
در.می��ان.جوانان.و.عامل.تاثیرگذار.مهمی.در.ایجاد.آرامش.این.نس��ل.تحصیل.کرده.و.

فهیم.قلمداد.می.شود.
در.بخ��ش.دیگ��ر.این.نامه.آمده.اس��ت:.همانگون��ه.که.قبال.و.در.جلس��ه.حضوری.با.
حضرتعالی.در.جریان.س��فر.هیات.محترم.دولت.تدبیر.و.امید.به.استان.آذربایجان.شرقی.
نیز.مراتب.پیشنهادی.این.کانون.به.استحضار.رسید.و.بسته.پیشنهادی.نیز.تقدیم.ریاست.
محترم.دفتر.رئیس.جمهور.گردید.و.با.هدف.ایجاد.زمینه.های.الزم.برای.خانه.دار.ش��دن.
آحاد.جامعه،.احیا.و.بهس��ازی.بافت.های.فرس��وده،.اصالح.و.نوسازی.سکونتگاه.های.غیر.
رس��می.و.نابس��امان.ش��هری،.جلوگیری.از.ازدیاد.بیش.از.پیش.حاشیه.نشینی.و.تبعات.

مصیبت.بار.اجتماعی،.سیاس��ی.و.فرهنگی.آن،.پیش��نهاد.می.گردد.سیستم.بانکی.کشور.

در.س��ریع.ترین.زمان.ممکن.با.کاهش.نرخ.س��ودهای.بانکی.تا.مرز.14.درصد.نسبت.به.

پرداخت.تس��هیالت.س��اخت.و.عرضه.به.تولیدکنندگان.مسکن.و.س��اختمان.با.قابلیت.

انتقال.اقساطی.به.خریداران.با.نرخ.سود.متعارف.و.متناسب.با.توان.بازپرداخت.متقاضیان.
مسکن.اقدامات.مورد.نیاز.را.انجام.دهند.

همچنین.در.این.نامه.جدول.پیش��نهادی.انبوه.س��ازان.در.جهت.تخصیص.تسهیالت.
مسکن.در.تراکم.های.مختلف.جمعیت.شهری.ارائه.شده.است:

همچنین.در.پیوس��ت.نامه.ای.که.برای.معاون.اول.ریاس��ت.جمهوری.نگاش��ته.ش��د،.

راهکارهایی.در.خصوص.نحوه.ایجاد.تسهیالت.به.منظور.عرضه.واحدهای.آماده،.درحال.

ساخت.و.راه.اندازی.پروژه.های.جدید.مسکن.و.ساختمان،.و.نیز.ایرادات.مربوط.به.الیحه.
اصالح.قانون.مالیات.های.مستقیم،.پیشنهاد.شده.است.

مبلغ تسـهیالتترکیب جمعیت شـهرها

120میلیون.تومانتهران.بزرگ

100.میلیون.تومانکالنشهرها

80.میلیون.تومانمراکز.استان.ها

تا.سقف.60.میلیون.تومانسایر.شهرها..
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پنجره.ایرانیان:.معاون.امور.مس��کن.و.ساختمان.وزیر.

راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.اینکه.در.بخش.خرید.و.فروش.

مس��کن.تا.پایان.امسال.التهاب.ش��دیدی.وجود.ندارد.و.

موجودی.ها.و.تقاضا.نشان.می.دهد.این.بازار.تا.پایان.سال.

التهاب.نخواهد.داش��ت،.گفت:.امید.اس��ت.میانگین.نرخ.
اجاره.بها.را.همچنان.بتوانیم.زیر.نرخ.تورم.نگاه.داریم.

به.گزارش.ایلنا،.حامد.مظاهریان.معاون.امور.مسکن.و.

ساختمان.وزیر.راه.و.شهرسازی.در.آخرین.روز.نمایشگاه.

بین.المللی.صنعت.ساختمان،.با.حضور.در.محل.نمایشگاه.

ضمن.اظهار.خرسندی.از.مشارکت.حداکثری.شرکت.های.

بین.المللی.گفت:.پانزدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.

س��اختمان.فرصتی.در.اختیار.فعاالن.این.صنعت.قرار.داد.

تا.دس��تاوردهای.خود.را.به.معرض.نمایش.گذاش��ته.و.از.
تجربیات.یکدیگر.در.ساختمان.سازی.بهره.بگیرند.

.معاون.امور.مسکن.و.ساختمان.وزیر.راه.و.شهرسازی.

افزود:.رونق.گسترده.در.صنعت.ساختمان.انتظاری.است.

که.همه.مردم.اعم.از.انبوه.س��ازان.و.شخصی.س��ازان.به.

آن.امیدوارند؛.اگرچه.در.زمینه.س��اختمان.در.رکود.به.سر.

می.بریم،.اما.امید.اس��ت.تا.با.گش��ایش.هایی.که.در.آینده.
نزدیک.صورت.می.گیرد.این.صنعت.از.رکود.خارج.شود.
مظاهری��ان.با.اش��اره.ب��ه.فرصت.اش��تغال.در.صنعت.
س��اختمان.س��ازی.که.در.کاه��ش.نرخ.بی��کاری.تاثیر.
می.گذارد،.تاکید.کرد:.رونق.صنعت.س��اختمان.در.کشور.
عالوه.بر.خارج.کردن.کش��ور.از.رکود.باعث.می.ش��ود.تا.
تع��داد.قابل.توجهی.از.کارگران.ای��ن.صنعت.به.صورت.
مس��تقیم.و.غیرمس��تقیم.به.کار.مشغول.شوند..همچنین.
این.صنعت.باعث.گردش.چرخه.تولید.در.کشور.و.فعالیت.

گسترده.تر.کارخانجات.داخلی.می.شود.

معاون.امور.مس��کن.و.ساختمان.وزیر.راه.و.شهرسازی.

با.اعالم.افزایش.توجه.به.مقررات.ملی.ساختمان،.گفت:.

آمارها.نش��ان.دهنده.افزایش.ش��ش.درصدی.هر.س��اله.

رعایت.مقررات.ملی.ساختمان.در.ساخت.و.سازهاست.و.

این.مهم.به.معنای.اس��تفاده.از.مصالح.بهتر.و.نیروی.کار.

متبحرتر.اس��ت.که.در.مجموع.امیدبخش.روزهای.بهتر.
در.صنعت.ساختمان.سازی.کشور.است.

مظاهریان.در.پاسخ.به.این.پرسش.که.افزایش.اجاره.بها.

در.کش��ور.ادامه.پیدا.می.کند.یا.خیر؟،.گفت:.هرس��اله.از.

خردادماه.تا.پایان.ش��هریور.ش��اهد.افزایش.اجاره.بها.در.

ش��هرهای.کشور.هستیم.که.امید.اس��ت.این.افزایش.تا.

یک.ماه.آینده.با.کاهش.نسبی.همراه.شود.
وی.ادام��ه.داد:.همچنی��ن.رص��د.معامله.های.امالک.
نشان.می.دهد.که.افزایش.قیمت.مالکان.برای.واحدهای.
مس��کونی.پایین.ت��ر.از.ن��رخ.تورم.اس��ت.و.امید.می.رود.
بتوانیم.میانگین.نرخ.اجاره.بها.را.همچنان.زیر.نرخ.تورم.

نگه.داریم.
معاون.امور.مس��کن.و.ساختمان.وزیر.راه.و.شهرسازی.
در.پایان.در.مورد.پیش.بینی.خود.از.قیمت.مسکن،.گفت:.
در.بخش.خرید.و.فروش.مس��کن.التهاب.شدیدی.وجود.
ندارد.و.موجودی.ها.و.تقاضاها.نشان.می.دهد.که.این.بازار.

تا.پایان.سال.التهاب.نخواهد.داشت.

 خرید و فروش مسکن تا پایان سال التهاب ندارد

پنجره.ایرانیان:.عضو.هیات.مدیره.بانک.مسکن.با.بیان.اینکه.قیمت.ها.در.بازار.اوراق.

تس��هیالت.خرید.مس��کن.تاکنون.فاقد.افت.و.خیز.ش��دید.بوده،.گفت:.امسال.ارزش.
معامالتی.هر.فقره.اوراق.مسکن.در.بازه.70.تا.حداکثر.75.هزار.تومان.قرار.داشت.

به.گزارش.خبرگزاری.تسنیم،.ابوالقاسم.رحیمی.انارکی.درباره.آخرین.وضعیت.بازار.

اوراق.تسهیالت.خرید.مسکن.افزود:.سال.گذشته.همین.موقع،.قیمت.هر.فقره.اوراق.

500.هزار.تومانی.مس��کن،.با.قیمتی.باالی.90.هزار.تومان.در.فرابورس.و.همچنین.

ش��عب.بانک.مس��کن.معامله.می.ش��د،.اما.در.حال.حاضر.این.قیمت.براساس.میزان.
عرضه.و.تقاضا،.حدود.73.هزار.تومان.است.

وی.مهمتری��ن.دلی��ل.آرام��ش.قیمت��ی.اوراق.تس��هیالت.خرید.مس��کن.را.رکود.

نس��بی.معامالت.مس��کن.و.س��طح.پایین.تقاضا.در.مقایس��ه.با.حجم.انتشار.ماهانه.

اوراق.و.همچنی��ن.حجم.عرضه.آن.اعالم.کرد.و.گفت:.با.تدابیر.انجام.ش��ده.در.بازار.

اوراق.و.همچنین.جو.کنونی.بازار.مس��کن.از.یک.س��و.و.روند.کاهنده.تورم.از.سوی.

دیگر،.تقاضای.س��فته.بازی.برای.خرید.اوراق.مس��کن.به.ش��دت.کاهش.پیدا.کرده.و.

مش��تری.های.اوراق.عمدتا.مصرف.کننده.هس��تند.که.برای.خرید.مس��کن،.اقدام.به.
خرید.اوراق.می.کنند.

وی.ادامه.داد:..این.موضوع.س��بب.تنظیم.حجم.تقاضای.اوراق.با.عرضه.آن.ش��ده.

اس��ت..در.حال.حاضر.ماهانه.حدود.500.میلیارد.تومان.اوراق.براساس.منابع.ناشی.از.

س��پرده.گذاری.متقاضیان،.منتشر.و.به.بازار.عرضه.می.شود،.در.حالی.که.حجم.تقاضا.

حدود.400.میلیارد.تومان.در.ماه.اس��ت..هر.فقره.اوراق.تس��هیالت.خرید.مسکن.در.

فرابورس.بر.اساس.قیمت.های.دوشنبه.گذشته،.حدود.73.هزار.تومان.خرید.و.فروش.

می.شود..قیمت.اوراق.سال.گذشته.به.مرز.100.هزار.تومان.هم.رسید.اما.امسال.سطح.
آن.تعدیل.شده.است.

متقاضی��ان.وام.خرید.مس��کن.چنانچه.تمایلی.به.س��پرده.گذاری.نداش��ته.باش��ند،.

می.توانند.امتیاز.س��پرده.گذارانی.را.که.موعد.دریافت.وام.آنها.فرارسیده.است.به.شکل.

اوراق.خریداری.کنند.و.بالفاصله.به.تس��هیالت.دسترسی.پیدا.کنند..سقف.وام.خرید.

مسکن.از.محل.اوراق،.35.میلیون.تومان.است.که.با.احتساب.وام.جعاله،.این.مبلغ.به.
45.میلیون.تومان.قابل.افزایش.است.

همچنین.زوج.های.خانه.اولی.می.توانند.با.خرید.اوراق،.50.میلیون.تومان.وام.خرید.

مس��کن.و.10.میلیون.تومان.نیز.وام.جعاله.دریافت.کنند.که.س��رجمع.آن،.برای.این.

گروه.خاص.از.متقاضیان،.60.میلیون.تومان.خواهد.بود..به.این.ترتیب.برای.دریافت.

45.میلیون.تومان.تسهیالت.مسکن،.باید.بسته.90.تایی.اوراق.را.خریداری.کرد..نرخ.
سود.تسهیالت.اوراق.مسکن،.16.درصد.و.دوره.بازپرداخت.آن.نیز.10.ساله.است.

 ثبات نسبی قیمت اوراق مسکن به دلیل رکود در معامالت
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 همه توجهمان به مسکن مهر است

پنجره.ایرانیان:.به.گفته.وزیر.راه.و.شهرسازی،.در.حال.

حاضر.تمام.توجهمان.به.این.است.که.بتوانیم.منابع.الزم.

برای.اتمام.مس��کن.مهر.را.تامین.کنیم.و.طرح.مس��کن.

اجتماع��ی.را.که.یکی.از.پایه.های.اصلی.کار.ما.در.برنامه.
ششم.است،.پیش.بینی.و.تقدیم.مجلس.کنیم.

به.گزارش.خبرگزاری.تسنیم،.عباس.آخوندی.در.پایان.

نشس��ت.دیروز.هیات.دولت.در.جم��ع.خبرنگاران.افزود:.

پروژه.آزادراه.تهران.�.ش��مال.فعال.است.و.قطعه.چهار.
آن.هم..خوشبختانه.به.بهره.برداری.رسیده.است.

وی.افزود:.قطعه.یک.با.س��رعت.بسیار.خوبی.در.حال.

س��اخت.اس��ت.و.در.حال.حاضر.برنامه.ای.ک��ه.با.بنیاد.

مس��تضعفان.داریم.این.است.که.انشاء.اهلل.اگر.بتوانیم.در.

پایان.س��ال.95..قطعه.یک.را.که.عمده.ترین.قطعه.این.

آزادراه.اس��ت.به.مرحله.بهره.برداری.برس��انیم..آخوندی.

ادامه.داد:.کارهای.مهندس��ی.قطعه.دو.و.سه.هم.درحال.
انجام.است.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.خص��وص.آخرین.اخبار.از.

طرح.مس��کن.اجتماعی.گفت:.در.بخش.مس��کن..طرح.

جامع.مس��کن.را.تهی��ه.و.به.دولت.و..مجلس.ش��ورای.

اس��المی.تقدیم.کردیم..آخون��دی.افزود:.در.حال.حاضر.

تم��ام.توجهمان.به.این.اس��ت.که.بتوانی��م..منابع.الزم.

برای.اتمام.مس��کن.مهر..را.تامین.کنیم.و.طرح.مسکن.

اجتماع��ی.را.که.یکی.از.پایه.های.اصلی.کار.ما.در.برنامه.
ششم.است،.پیش.بینی.و.تقدیم.مجلس.کنیم.

وی.در.خصوص.آخری��ن.اقدامات.دولت.در.خصوص.

ساماندهی.ناوگان.هوایی.افزود:.برای.ساماندهی.ناوگان.

هوای��ی.همانطور.که.اعالم.ک��ردم.گفتگوهای.خوبی.با.

تولیدکنندگان.دسته.اول.هواپیما.داشتیم..و.سیستم.های.
تامین.مالی.این.کار.در.حال.انجام.است.

آخون��دی.ادام��ه.داد:.مذاکرات.بس��یار.خوبی.در.حال.

انجام.اس��ت.تا.سیس��تم.های.نگه��داری.و.نحوه.تامین.

قطعات.که.باید.در.ایران.راه.اندازی.شود.مشخص.گردد..

و.منتظری��م.که.بحث.های.1+5.ب��ه.یک.مرحله.نهایی.
برسد.تا.بتوانیم.این.کارها.را.عملیاتی.کنیم.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.پاس��خ.به.س��والی.مبنی.بر.

اینک��ه.نظر.وزارتخانه.متبوعش.در..خصوص.راه.اندازی.

لیزینگ.مس��کن.چیس��ت؟.گفت:.از.روز.نخست.ورودم.

در.دول��ت.اعالم.ک��ردم.برای.بخش.مس��کن.باید.تمام.

روش.های.تامین.مال��ی.را.فعال.کنیم.و.هر.کدام.از.این.
روش.ها.می.تواند.یک.بازار.محدودی.را.ایجاد.کند.

وی.ب��ا.بیان.این.مطلب.ک��ه.لیزینگ.می.تواند.بر.یک.

بازار.محدود.موثر.باش��د،.افزود:.البته.لیزینگ.هیچ.وقت.

یک.راه.حل.فراگیر.و.سراس��ری.برای.تمام.اقشار.نیست،.

ولی.می.تواند.برای.گروهی.موثر.باشد.و.بر.همین.اساس.

چرا.ب��ا.آن.مخالفت.کنیم.ما.همیش��ه.از.همه.راه.حل.ها.
حمایت.می.کنیم.

پنجره.ایرانیان:.بر.اساس.تصویب.مجلس.در.1392.بساز.و.بفروش.ها.مشمول.مالیات.

شده.اند،.این.مصوبه.به.تازگی.در.قالب.مجموعه.اصالحیه.قانون.مالیات.های.مستقیم.از.
سوی.رئیس.جمهور.ابالغ.شده.است.

ب��ه.گزارش.ایس��نا،.اعتراضات.اش��خاصی.که.در.کار.س��اخت.و.ف��روش.خانه.بودند.

نتوانس��ت.در.نهایت.جل��وی.ورود.آنها.به.جمع.مالیات.دهن��دگان.را.بگیرد.و.باالخره.با.

تصویب.مجلس.و.ابالغ.رئیس.جمهور.درآمد.ناش��ی.از.س��اخت.و.فروش.مس��کن.نیز.
مشمول.مالیات.شد.

ت��ا.پیش.از.ابالغ.این.قانون.از.س��وی.رئیس.جمهور.فعاالن.حوزه.س��اخت.و.فروش.

س��اختمان.تنها.موظف.ب��ه.پرداخت.مالیات.نقل.و.انتقال.بودن��د،.اما.طبق.قانون.جدید.
درآمد.ناشی.از.ساخت.هر.نوع.ساختمان.نیز.مشمول.مالیات.خواهد.شد.

بر.این.اساس،.اصالحیه.قانون.مالیات.های.مستقیم.که.قرار.است.از.سال.آینده.به.اجرا.

دربیاید،.مقرر.می.کند.که.درآمد.اشخاص.حقیقی.و.حقوقی.ناشی.از.ساخت.و.فروش.هر.
نوع.ساختمان.حسب.مورد.مشمول.مقررات.مالیات.بر.درآمد.است.

دریافت.مالیات.از.درآمد.بس��از.و.بفروش.ها.در.حالی.ابالغ.ش��ده.اس��ت.که.به.گفته.

کارشناس��ان.و.طبق.آمارها.از.نقل.و.انتقاالت.در.بازار.مس��کن،.رکود.در.این.بازار.حاکم.
است،.بنابراین.تصویب.چنین.قوانینی.مخالفان.خود.را.نیز.دارد.

از.طرفی.گزارش.مرکز.آمار.از.وضعیت.خرید.و.اجاره.مس��کن.در.نقاط.شهری.کشور.

نش��ان.می.دهد.که.تعداد.معامالت.فروش.به.ثبت.رس��یده.طی.نیمه.دوم.س��ال.گذشته.

نسبت.به.شش.ماهه.اول.این.سال.11.درصد.کاهش.و.نسبت.به.مدت.مشابه.سال.قبل.

تنها.9.درصد.افزایش.داش��ته.اس��ت.و.از.سوی.دیگر.مخالفان.این.ماده.قانونی.در.زمان.

تصویب.آن.معتقد.بودند.که.در.چنین.شرایطی.الزم.است.مشوق.هایی.برای.ساخت.وساز.
و.انبوه.سازی.در.نظر.گرفته.شود.

اما.اصالحیه.قانون.مالیات.های.مستقیم.برای.بازار.مسکن.حکم.جدیدی.دارد؛.به.این.

ترتیب.که.از.یک.سو.در.قالب.ماده.54.مکرر.به.صاحبان.خانه.های.خالی.هشدار.می.دهد.

که.تنها.یک.سال.برای.اجاره.یا.فروش.مسکن.خود.فرصت.دارند.و.از.سال.دوم.به.بعد.

برای.آنها.مالیات.پلکانی.در.نظر.گرفته.ش��ده.اس��ت.و.از.سوی.دیگر.با.اصالح.ماده.77.

قانون.پیش��ین.مالیات.های.مستقیم،.درآمد.ناشی.از.ساخت.و.فروش.مسکن.را.مشمول.
مالیات.بر.درآمد.کرده.است.

به.این.ترتیب.قانون.مالیاتی.جدید.برای.بساز.و.بفروش.ها.مقرر.می.کند.که.اولین.نقل.

و.انتقال.س��اختمان.های.مذکور،.عالوه.بر.مالیات.نقل.و.انتقال.قطعی.موضوع.ماده.59.

این.قانون،.مش��مول.مالیات.علی.الحس��اب.به.نرخ.10.درصد.به.ماخذ.ارزش.معامالتی.
ملک.مورد.انتقال.است.

طب��ق.این.ماده.ش��هرهای.زیر.صد.هزار.نفر.جمعیت.از.این.حکم.مس��تثنا.هس��تند.

و.همچنین.ش��مول.مقررات.این.ماده.درخصوص.س��اخت.و.فروش.س��اختمان.توسط.

اش��خاص.حقیقی.منوط.به.آن.اس��ت.که.بیش.از.سه.سال.از.تاریخ.صدور.گواهی.پایان.
کار.آن.نگذشته.باشد.

با.اجرای.قانون.از.س��ال.آینده.شهرداری.ها.موظف.می.شوند.هم.زمان.با.صدور.پروانه.

ساخت.و.همچنین.در.هنگام.صدور.پایان.کار.مراتب.را.به.منظور.تشکیل.پرونده.مالیاتی.

به.اداره.امور.مالیاتی.ذیربط.به.ترتیبی.که.توس��ط.س��ازمان.امور.مالیاتی.کش��ور.تعیین.
می.شود،.گزارش.کنند.

 بساز و بفروش ها مشمول مالیات می شوند 
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.پنج��ره.ایرانیان:.به.گفته.فعاالن.ب��ازار.فلزات،.قیمت.

آلومینی��وم.در.کف.قیمت.اس��ت.و.دیگر.ش��اهد.کاهش.

قیم��ت.آلومینیوم.نخواهیم.بود.و.احتماال.ش��اهد.افزایش.
قیمت.این.فلز.خواهیم.بود.

بررس��ی..قیمت.یک.ماهه.آلومینیوم.از.21.تیرماه.تا.21.

مردادماه.)ی��ک.ماه.پس.از.توافق.ایران.با.1+5(.نش��ان.

می.ده��د.که.آلومینیوم.در.ای��ن.مدت.روند.رو.به.نزولی.را.
طی.کرده.و.با.کاهش.قیمت.مواجه.شده.است.

بر.همین.اس��اس،.قیمت.آلومینیوم.در.21تیرماه.هر.تن.

1649.دالر.ب��وده.که.در.ی��ک.ماه.با.6.18.درصد.کاهش.

قیمت.به.1547.دالر.رس��یده.و.روند.نزولی.را.طی.کرده.

و.مانن��د.بقیه.فل��زات.پایه.با.کاهش.قیمت.چش��مگیری.

مواجه.ش��ده.اس��ت..در.همین.راستا.محس��ن.زرگریان،.

مدیرعامل.ش��رکت.تفلون.جن��وب.در.مورد.علت.کاهش.

قیم��ت.آلومینی��وم.در.این.یک.ماه.گف��ت:.علت.کاهش.

قیمت.آلومینیوم.به.عوامل.زیادی.بس��تگی.دارد.از.جمله.

قیم��ت.بازار.جهان��ی،.عرضه.و.تقاضا.در.بازار.و.نوس��ان.
قیمت.بورس.

او.ادامه.داد:.قیمت.فلزات.پایه.کال.در.یک.ماه.گذش��ته.

افت.قیمت.داش��ته.و.آلومینیوم.هم.در.یک.ماه.گذش��ته.

رون��د.رو.به.نزول��ی.را.طی.کرده.اس��ت..زرگریان.افزود:.

توافق.هس��ته.ای.ایران.در.قیمت.فلزات.پایه.و.آلومینیوم.

تاثیر.نخواهد.گذاش��ت،.اما.اکنون.که.به.توافق.رسیده.ایم.

مسلما.صادرات.ما.بیشتر.خواهد.شد..البته.این.در.صورتی.

اس��ت.که.قیمت.دالر.کاهش.پیدا.کند.و.نوسان.بورس.به.
نفع.ما.باشد.

او.تصری��ح.کرد:.پیش.بینی.من.ب��رای.قیمت.آلومینیوم.

در.یک.ماه.آینده.این.اس��ت.ک��ه.آلومینیوم.تغییر.قیمتی.

نخواهد.داشت.و.نه.افزایش.پیدا.نخواهد.کرد.و.نه.کاهش.
قیمت.خواهد.داشت.و.قیمت.ها.ثابت.خواهد.ماند.

همچنی��ن.مهدی.یونس��ی،.مش��اور.فروش.ش��رکت.

آلومینیوم.درباره.کاهش.قیمت.آلومینیوم.در.این.یک.ماه.

گف��ت:.علت.اصلی.کاهش.قیم��ت.آلومینیوم.را.می.توان.

قیمت.بازارهای.جهانی،.کسادی.بازار.داخل.و.نبود.تعادل.
عرضه.و.تقاضا.در.بازار.دانست.

او.ادامه.داد:.در.بازار.عرضه.بس��یار.زیاد.اس��ت.و.تقاضا.

پایین.و.این.مس��اله.یکی.از.اصل��ی.ترین.دالیل.کاهش.
قیمت.آلومینیوم.در.این.چند.وقت.اخیر.بوده.است.

 آلومینیوم به پایین ترین قیمت خود رسید

پنج��ره.ایرانیان:.به.گفت��ه.نایب.رئیس.س��ندیکای.تولیدکنندگان.لول��ه.و.پروفیل.

فوالدی،.ضریب.مالیاتی.این.صنعت.دو.درصد.کاهش.یافته.است.و.با.توجه.به.شرایط.

رکود.اقتصادی،.س��ازمان.امور.مالیاتی.باید.در.خص��وص.ضرایب.مالیاتی.تجدیدنظر.
جدی.کند.

ب��ه.گزارش.خبرگزاری.مهر،.محمدرضا.جباری.از.تعیین.ضریب.مالیاتی.10درصدی.

برای.تولیدکنندگان.لوله.و.پروفیل.فوالدی.خبرداد.و.گفت:.برغم.کاهش.دو.درصدی.

ضریب.مالیاتی.برای.تولیدکنندگان.این.صنعت،.اما.باز.هم.این.موضوع.مورد.اعتراض.

فع��االن.این.صنعت.قرار.دارد.و.اکنون.پیگیری.موضوع.از.مس��ئوالن.س��ازمان.امور.
مالیاتی.در.دستور.کار.قرار.گرفته.است.

نایب.رئیس.س��ندیکای.تولیدکنندگان.لوله.و.پروفیل.فوالدی.افزود:.در.ش��رایطی.

ک��ه.مابه.التفاوت.قیمت.مواد.اولیه.و.محصول.نهای��ی.در.صنعت.لوله.و.پروفیل.کمتر.

از.5.درصد.اس��ت،.تعیین.ضریب.10.درصدی.مالیاتی.بسیار.باالست.و.بر.این.اساس،.

مذاکره.با.مدیران.بخش.ضرایب.مالیاتی.در.8.جلسه.و.قریب.به.9.ماه.صورت.گرفته.

و.برای.اثبات.اینکه.ضریب.مالیاتی.تعیین.شده.با.واقعیت.های.این.صنعت.مغایر.است،.

مدارک.و.ادله.قابل.قبولی.در.خصوص.قیمت.ها.در.اختیار.مس��ئوالن.و.کارشناس��ان.
نهادها.قرار.داده.شده.است.

وی.با.اشاره.به.اینکه.هر.ساله.در.اسفندماه.از.نمایندگان.صنوف.مختلف.برای.ارائه.

مدارک.و.توضیحات.دعوت.و.اواخر.تیرماه.نتیجه.تصمیم.گیری.کمیس��یون.ها.اعالم.

می.ش��ود،.تصریح.کرد:..اس��فندماه.گذش��ته.مدارکی.از.عملکرد.تعدادی.از.واحدهای.

تولیدکنن��ده.لوله.و.پروفیل.فوالدی.به.عالوه.گزارش��ی.از.ن��رخ.روزانه.ورق.فوالدی.

به.عنوان.ماده.اولیه.و.نرخ.فروش.پروفیل.به.عنوان.محصول.نهایی.طی.مدت.3.س��ال.

به.کارشناسان.مربوطه.ارائه.و.ایشان.متقاعد.شدند.که.ضریب.10.درصدی.برای.این.

صنعت.غیرمنطقی.و.باالست.
نایب.رئیس.س��ندیکای.تولیدکنندگان.لوله.و.پروفیل.فوالدی.با.بیان.اینکه.پیشنهاد.
ارائه.شده.کاهش.ضریب.مالیاتی.به.3.درصد.بود،.اظهار.داشت:.این.در.شرایطی.است.
که.در.نهایت.کمیس��یون.با.کاهش.2.درصدی.یعنی.تغییر.ضریب.مالیاتی.از.10.به.8.

درصد.موافقت.کرد.که.معتقدیم.همچنان.این.عدد.بسیار.باالست.
وی.ادامه.داد:.مس��ئوالن.نهاد.مالیاتی.در.پاس��خ.به.اعتراض.مجدد.سندیکا،.اعالم.
کردند.به.دلیل.محدودیت.های.قانونی.امکان.کاهش.عدد.ضریب.مالیاتی.بیش.از.این.
مقدور.نیس��ت،.این.در.حالی.اس��ت.که.نماینده.اصناف.در.کمیسیون.نیز.در.خصوص.
می��زان.کاهش.ضری��ب.مالیاتی.با.س��ندیکا.هم.نظر.بود،.اما.متاس��فانه.دیگر.اعضای.
کمیس��یون.که.نمایندگان.دستگاه.های.دولتی.هس��تند،.با.کاهش.بیش.از.2.درصدی.

موافقت.نکرده.اند.
جباری.تاکید..کرد:.گرچه.در.نهایت.کمیس��یون.اصالح.ضرایب.مالیاتی.با.کاهش.2.
درص��دی.برای.س��ال.93.موافقت.کرد،.اما.با.توجه.به.رک��ود.حاکم.بر.بازار.ضریب.8.

درصدی.مالیات.بسیار.باالست.
نایب.رئیس.س��ندیکای.تولیدکنندگان.لوله.و.پروفی��ل.فوالدی.با.بیان.اینکه.رکود،.
کاهش.تقاضا.در.بازار،.بهره.28.درصدی.تس��هیالت.بانکی.و.مش��کالت.تبادل.ارز.و.
تامی��ن.مواد.اولیه.صنع��ت.لوله.و.پروفیل.فوالدی.را.با.مش��کالت.جدی.روبرو.کرده..
است،.اظهار.داشت:.در.حال.حاضر.نزدیک.به.50.درصد.واحدهای.صنفی.تعطیل.شده.

و.واحدهای.باقی.مانده.نیز.در.شرف.ورشکستگی.و.تعطیلی.قرار.دارند.
وی.گفت:.اگرچه.این.امیدواری.وجود.دارد.که.به.دنبال.توافق.ایران.با.کش��ورهای.
1+5.ش��رایط.اقتصادی.بهبود.پیدا.کند،.اما.هن��وز.این.مهم.تحقق.نیافته.و.صنایع.در.

شرایطی.خوبی.قرارندارند.

 ضریب مالیاتی لوله و پروفیل دو درصد کاهش یافت



96
ره.

م�ا
.ش

.13
94

هر.
.م

�م.
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

 ای
ره

جـ
پن

ساز
ت و 

اخ
رس

بـا
اخ

62

 مسکن در تهران ارزان شد

پنج��ره.ایرانی��ان:.بان��ک.مرک��زی.از.کاهش.قیمت.
مسکن.در.تهران.در.مردادماه.امسال.خبر.داد.

ب��ه.گ��زارش.خبرگ��زاری.مه��ر،.اداره.بررس��ی.ها.و.

سیاست.های.اقتصادی.بانک.مرکزی،.گزارش.تحوالت.

بازار.مس��کن.ش��هر.تهران.در.مرداد.سال.1394.را.که.

برگرفته.از.آمار.خام.س��امانه.ثب��ت.معامالت.امالک.و.
مستغالت.کشور.است،.تهیه.و.منتشر.کرد.

در.ای��ن.گزارش.آمده.اس��ت:.در.مرداد.س��ال.1394،.

متوس��ط.قیمت.خرید.و.فروش.یک.متر.مربع.زیربنای.

واح��د.مس��کونی.معامل��ه.ش��ده.از.طری��ق.بنگاه.های.

معامالت.ملکی.شهر.تهران.38.5.میلیون.ریال.بود.که.

نسبت.به.ماه.قبل.و.ماه.مشابه.سال.قبل.به.ترتیب.0.3.
و.2.8.درصد.کاهش.نشان.می.دهد.

در.ماه.م��ورد.گزارش.تعداد.معام��الت.آپارتمان.های.

مس��کونی.ش��هر.تهران.به.13.1.هزار.واحد.مس��کونی.

رس��ید.که.نس��بت.به.ماه.قبل.و.ماه.مشابه.سال.قبل.به.
ترتیب.11.6.و.3.2.درصد.رشد.نشان.می.دهد.

در.م��رداد.س��ال.1394.از.می��ان.مناط��ق.22.گان��ه.

ش��هرداری.تهران،.بیش��ترین.متوس��ط.قیمت.یک.متر.

مرب��ع.زیربنای.مس��کونی.معامله.ش��ده.مع��ادل.76.7.

میلیون.ریال.به.منطقه.1.و.کمترین.آن.با.20.2.میلیون.
ریال.به.منطقه.18.تعلق.داشته.است.

این.گزارش.تنها.معطوف.به.بررسی.حوزه.»تحوالت.

بازار.معامالت.مس��کن.ش��هر.تهران«.بوده.و.لذا.نتایج.

حاصل.از.این.گزارش.قابل.تعمیم.به.»معامالت.مسکن.

سایر.مناطق.شهری«.و.نیز.»تحوالت.رونق.و.رکود.در.

حوزه.ساخت.و.ساز«.نیست.
حجم.معامالت.آپارتمان.های.مس��کونی.شهر.تهران.
در.م��رداد.م��اه.1394.ب��ه.13.1.هزار.واحد.مس��کونی.
رس��ید.که.در.مقایسه.با.ماه.مشابه.سال.قبل.3.2.درصد.

افزایش.نشان.می.دهد.
بررس��ی.توزیع.تعداد.واحدهای.مسکونی.معامله.شده.
ب��ه.تفکیک.عم��ر.بنا.در.مرداد.ماه.س��ال.1394.حاکی.
از.آن.اس��ت.که.واحدهای.نوس��از.تا.5.س��ال.ساخت.با.
سهم.52.8درصد.بیشترین.حجم.از.واحدهای.مسکونی.
معامله.ش��ده.را.به.خود.اختصاص.داده.اند..این.س���هم.
در.مقایس��ه.با.مرداد.س�ال.گذش��ته.2.7.درصد.کاهش.

نشان.می.دهد.

توزیع.تعداد.معامالت.انجام.ش��ده.برحس��ب.مناطق.

مختلف.ش��هر.تهران.در.مرداد.سال.1394حاکی.از.آن.

اس��ت.که.از.میان.مناطق.22.گانه.شهر.تهران،.منطقه.

5.با.سهم.13.درصدی.از.کل.معامالت،.بیشترین.تعداد.

قراردادهای.مبایعه.نامه.را.به.خود.اختصاص.داده.است..

همچنین.مناطق.2،.4.و.15.به.ترتیب.با.سهم.7.9،.9.3.
و.6.2.درصدی.در.رتبه.های.بعدی.قرار.گرفته.اند.

68.درصد.از.کل.تعداد.معامالت.انجام.ش��ده.در.شهر.

ته��ران.صرفا.مربوط.ب��ه.10.منطقه.ش��هر.)به.ترتیب.

بیش��ترین.فراوانی.شامل.مناطق.1،.7،.8،.14،.10،.15،.

2،.4،.5و.18(.بوده.و.12.منطقه.دیگر.تنها.32.درصد.از.
تعداد.معامالت.را.به.خود.اختصاص.داده.اند.

پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.بانک.مس��کن.از.پرداخت.تسهیالت.مشروط.به.انبوه.سازان.

خبر.داد.و.گفت:.تس��هیالت.بانکی.را.با.نرخ.س��ود.24.درصدی.در.اختیار.انبوه.سازان.قرار.
می.دهیم.نه.27.درصد.

به.گزارش.خبرگزاری.تسنیم،.محمدهاشم.بت.شکن.در.نشست.خبری.اظهار.کرد:.قطعا.

نرخ.س��ود.تس��هیالت.بانک.مسکن.24.درصد.اس��ت.و.نمی.توانیم.بیش.از.این.رقم.سود.

دریافت.کنیم..وی.با.اشاره.به.رکود.بخش.مسکن،.گفت:.به.دنبال.این.هستیم.با.افزایش.

س��قف.تس��هیالت.بتوانیم.جهت.دهی.تس��هیالت.را.به.واحدهای.نیمه.ساخت.اختصاص.
دهیم،.ضمن.آنکه.به.دنبال.ارائه.تسهیالت.در.حوزه.پیش.خرید.مسکن.هستیم.

وی.با.بیان.این.که.با.بانک.مرکزی.در.حال.مذاکره.برای.صدور.مجوز.لیزینگ.هستیم،.

افزود:.بس��ته.های.مختلفی.را.برای.انبوه.س��ازان.تعریف.کرده.ایم.و.آنها.زمانی.می.توانند.از.

این.تس��هیالت.اس��تفاده.کنند.که.گردش.حساب.آنها.در.بانک.مس��کن.متمرکز.شود.و.
محدودیتی.از.حیث.منابع.برای.اعطای.وام.نداریم..

وی.تاکی��د.کرد:.تس��هیالت.را.با.نرخ.س��ود.21.درص��دی.در.اختیار.انبوه.س��ازان.قرار.

می.دهیم..وی.یادآور.ش��د:.تاکنون491.هزار.میلی��ارد.ریال.برای.تامین.مالی.2.میلیون.و.

370.هزار.واحد.مس��کن.مهر.عقد.قرارداد.شده.است..از.این.عدد.450.هزار.میلیارد.ریال.

تس��هیالت.پرداخت.ش��ده،.ضمن.آن.که.98.درصد.تعهد.تا.سقف.500.هزار.میلیارد.ریال.
به.عقد.قرارداد.منجر.شده.است.

وی.با.اش��اره.به.این.که.از.قراردادهای.منعقده.بالغ.بر.92.درصد.پرداخت.ش��ده.اس��ت،.

یادآور.شد:.تاکنون.یک.میلیون.و.504.هزار.واحد.مسکن.مهر.فروش.اقساطی.و.تحویل.

ش��ده.که.از.این.محل.313.هزار.میلیارد.ریال.وصول.ش��ده.است..وی.با.بیان.این.که.55.

درصد.از.فروش.اقساطی.مسکن.مهر.در.دولت.یازدهم.فروش.اقساطی.شده.است،.افزود:.
در.دولت.یازدهم.67.هزار.میلیارد.ریال.از.محل.فروش.اقساطی.وصول.شده.است.

مدیرعامل.بانک.مسکن.با.اشاره.به.تسهیالت.خرید،.بیان.کرد:.در.دو.سال.اخیر.سقف.

تسهیالت.صندوق.پس.انداز.ممتاز.از.25.به.35.میلیون.تومان.افزایش.یافت،.ضمن.آن.که.

وام.جعاله.نیز.از.5.به.10.میلیون.تومان.افزایش.یافت..بت.شکن.با.اشاره.به.اینکه.با.بیان.

این.که.بانک.مس��کن.40.درصد.تامین.مالی.بخش.مسکن.کشور.را.بر.عهده.دارد،.افزود:.

در.س��ال.92.برای.بالغ.بر.803.هزار.واحد.مس��کونی.102.هزار.میلیارد.ریال.تس��هیالت.
توسط.بانک.مسکن.پرداخت.شد.

وی.ادامه.داد:..در.س��ال.92.برای.191.هزار.واحد.مس��کن.تسهیالت.ساخت،.برای.94.

ه��زار.واحد.وام.خرید،.برای.399.هزار.واحد.واگذاری.س��هم.الش��رکه.و.برای.119.هزار.

واحد.تس��هیالت.تعمیر.و.تکمیل.واحد.مس��کونی.پرداخت.ش��د..وی.با.یادآوری.این.که.

در.س��ال.93..برای.796.هزار.واحد.مس��کن.198.هزار.میلیارد.ریال.تسهیالت.پرداخت.

ش��د،.گفت:.در.چهار.ماه.ابتدای.امس��ال.نیز.برای.165.هزار.واحد.44.هزار.میلیارد.ریال.

تس��هیالت.پرداخت.شده.است..مدیرعامل.بانک.مسکن.در.ادامه.با.بیان.این.که.کمترین.

معوق.مطالبات.را.داریم،.بیان.کرد:.این.عدد.حدود.3300.میلیارد.تومان.و.نس��بت.آن.به.
کل.منابع.بانک.مسکن.حدود.3.درصد.است.

 تسهیالت مشروط به انبوه سازان با سود ۲۴ درصد پرداخت می شود
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پنجره.ایرانیان:.مدیرکل.راه.و.شهرسازی.استان.تهران.

با.اش��اره.به.این.نکته.که.دولت.س��ازنده.خوبی.نیست،.

گفت:.دولت.نباید.در.این.بخش.به.صورت.مستقیم.وارد.
شود،.بلکه.باید.به.بخش.خصوصی.کمک.کند.

ب��ه.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.فریب��رز.واحدی.در.

مراسم.افتتاح.فازهای.مسکن.ویژه.تهرانسر.با.اشاره.به.

اینکه.مسکن.ویژه.توسط.دولت.آغاز.شده.است،.اظهار.

کرد:.همچنین.براس��اس.هدفگذاری.انجام.ش��ده..قرار.

بود.در.منطقه.22،.پونک،.کیانش��هر.و.تهرانسر.مسکن.

ویژه.اجرا.ش��ود،.اما.به.این.نتیجه.رس��یدیم.که.دولت.

اصال.س��ازنده.خوبی.نیست.و.باید.این.کار.را.به.بخش.
خصوصی.واگذار.کند.

وی.ب��ا.بیان.اینکه.تجربه.های.خوبی.در.انبوه.س��ازی.

مس��کن.شکل.گرفته،.افزود:.در.این.بخش.دولت.نباید.

به.طور.مستقیم.وارد.شود،.بلکه.باید.به.بخش.خصوصی.

از.طری��ق.حمایت.های.تس��هیالتی.و.واگ��ذاری.زمین.
کمک.کند.

.مدیرکل.راه.و.شهرس��ازی.اس��تان.ته��ران.با.بیان.

اینک��ه.وظیف��ه.دیگ��ر.دول��ت.در.این.بخ��ش.نظارت.

اس��ت،.گفت:.مسکن.ویژه.تهرانس��ر.در.دولت.یازدهم.

ج��زو.اولویت.های.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.نبود،.اما.با.

توج��ه.به.پیگیری.های.متقاضی��ان.و.ضرورت.پایبندی.

به.تعهدات،.با.همکاری.س��ازمان.ملی.زمین.و.مسکن،.

کارگزاری.برای.این.بخش.انتخاب.ش��د.و.در.نهایت.به.

این.جمع.بندی.رس��یدیم.که.ادامه.س��اخت.و.ساز.را.به.
صورت.هیات.عاملی.انجام.دهیم.

مدیرکل.راه.و.شهرس��ازی.اس��تان.تهران.با.اشاره.به.

اینکه.در.فاز.اول.و.دوم.افتتاح.مس��کن.ویژه.به.ترتیب.

570.و.640.واحد.افتتاح.ش��ده.اس��ت،.یادآور.ش��د:.5.

درص��د.از.س��پرده.پیمان��کاران.را.برای.رف��ع.نواقص.
احتمالی.نگه.داشته.ایم.

وی.با.بیان.اینکه.همه.امکانات.روبنایی.مسکن.ویژه.

تهرانس��ر.تا.یک.س��ال.آینده.به.بهره.برداری.می.رس��د.

یادآور.ش��د:.300.واحد.دیگر.ت��ا.آخر.ماه.جاری.و.320.

واح��د.باقیمان��ده.نیز.در.مه��ر.و.آبان.امس��ال.تحویل.

می.ش��ود.تا.به.این.ترتیب.پرونده.مسکن.ویژه.تهرانسر.
بسته.شود.

مدیرکل.راه.و.شهرس��ازی.استان.تهران.همچنین.با.

بیان.اینکه.پایین.ترین.و.باالترین.مسکن.ویژه.به.ترتیب.

231.میلیون.و.276.میلیون.تومان.قیمت.گذاری.ش��ده.

اس��ت،.بیان.کرد:.در.مجموع.متقاضیان.مس��کن.ویژه.

تهرانسر.طی.5.قسط،..125.میلیون.را.تاکنون.پرداخت.

کرده.ان��د.و.باقیمانده.آن.طی.10.س��ال.با.یک.ش��یب.

مالی��م.ب��ا.حدود.8.درصد.رش��د،..به.صورت.قس��طی..
بازپرداخت.خواهد.شد.

واح��دی.از.ارزش.افزوده.70ت��ا.120.میلیون.تومانی.

واحد.مسکونی.ویژه.تهرانسر.خبر.داد.و.گفت:.شیوه.نامه.

نق��ل.و.انتقاالت.مس��کن.ویژه.برای.تایی��د.و.ابالغ.به.

س��ازمان.ملی.زمین.و.مسکن.ارس��ال.شده.که.پس.از.

حدود.سه.سال.قابلیت.انتقال.سند.به.نام.خریدار.فراهم.
خواهد.شد.

 دولت سازنده خوبی نیست 

پنج��ره.ایرانیان:.به.گفته.مدی��رکل.تعاونی.های.توزیع��ی.وزارت.تعاون.کار.و.رفاه.

اجتماعی،.اجرای.طرح.مسکن.اجتماعی.نیازمند.تامین.اعتبار.است،.اما.در.حال.حاضر.
اکثر.اعتبار.بخش.مسکن.برای.تکمیل.پروژه.های.مسکن.مهر.هزینه.می.شود.

به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.احمد.بیگدلی.شاملو،.مدیرکل.تعاونی.های.توزیعی.

وزارت.تعاون.کار.و.رفاه.اجتماعی،.با.اشاره.به.اینکه..مسکن.اجتماعی.برای.گروه.های.

کم.درآمد.اس��ت.گفت:.وزارت.تعاون،کار.و.رفاه.اجتماعی.و.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.

تفاه��م.نامه.ای.را.در.زمینه.مس��کن.اجتماعی.منعقد.کرده.ان��د.و.درحال.مهیا.کردن.
مقدمات.و.رایزنی.با.دستگاه.های.مربوطه.در.این.زمینه.هستند.

بیگدلی.ش��املو.افزود:.طرح.مس��کن.اجتماعی.در.مرحله.اول.تهیه.مس��کن.برای.

گروه.های.کم.درآمد.را.که.نمی.توانند.مسکن.تهیه.کنند.در.دستور.کار.دارد.و.در.مرحله.

دوم.به.ساخت.و.ساز.در.بافت.های.فرسوده.و.ساماندهی.آنها.به.لحاظ.فنی.می.پردازد.
تا.از.تبعات.بافت.های.فرسوده.پیشگیری.کند.

مدیرکل.تعاونی.های.توزیعی.وزارت.تعاون.کار.و.رفاه.اجتماعی.با.بیان.اینکه.اجرای.

طرح.مس��کن.اجتماعی.نیازمند.تامین.اعتبار.اس��ت،.گفت:.باید.این.اعتبارات.فراهم.

ش��ود..تکمیل.مس��کن.مهر.یکی.از.اولویت.های.ماس��ت..در.حال.حاضر.اکثر.اعتبار.

بخش.مسکن.برای.تکمیل.پروژه.های.مسکن.مهر.هزینه.می.شود..
.مدی��رکل.تعاونی.های.توزیع��ی.وزارت.تعاون.کار.و.رفاه.اجتماع��ی.درباره.تامین.
هزینه.های.مس��کن.گفت:.در.حال.حاضر.مسکن.یا.از.طریق.یارانه.و.کمک.دولتی.یا.
از.طریق.نظام.عرضه.و.تقاضا.و.بازار.تامین.می.ش��ود..سه.نوع.قیمت.گذاری.در.بحث.
مس��کن.وجود.دارد..مس��کن.اجتماعی.همراه.با.یارانه.اس��ت.که.با.تسهیالت.ارزان.

قیمت.یا.کمک.های.مالی.و.اعتباری.همراه.است..
.بیگدلی.ش��املو.ادامه.داد:.در.یک.نوع،.مس��کن.بر.اس��اس.قیمت.تمام.شده.مانند.
تعاونی.های.مس��کن.بدون.دریافت.س��ود.و.با.قیمت.تمام.شده.به.اعضا.تحویل.داده.
می.ش��ود.و.در.نوع.دیگر.تامین.مس��کن.در.چارچوب.پارادایم.ب��ازار.و.نظام.عرضه.و.

تقاضا.است..
مدی��ر.کل.تعاونی.ه��ای.توزیعی.وزارت.تعاون.کار.و.رف��اه.اجتماعی.بیان.کرد:.نوع.
دیگری.از.مس��کن.داریم.که.بر.مبنای.پرداخت.یارانه.یا.قیمت.بازار.نیس��ت.و.در.آن.
تعاونی.های.مس��کن.متعارف.وارد.عمل.می.ش��وند..هرگونه.ساخت.وساز.توسط.این.
تعاونی.ها.به.این.نحو.اس��ت.که.بر.مبنای.قیمت.تمام.ش��ده.،.زمین.را.خریداری.کرده.

ولی.براساس.قیمت.بازار.با.اعضا.حساب.نمی.کنند.

 پول ها همه صرف مسکن مهر می شود
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پنج��ره.ایرانیان:.به.گفته.وزیر.راه.و.شهرس��ازی،.آنچه.

می.تواند.فس��اد.را.در.کشور.ریش��ه.کن.کند.رقابت.است،.

بای��د.همزمان.با.اصالحات.اقتصادی.و.اصالح.سیس��تم.

اداری.از.فساد.جلوگیری.کنیم،.تاکنون.چند.اقدام.در.این.

خصوص.انجام.ش��ده.که.یکی.از.آنها.بخش��نامه.راجع.به.
شفافیت.قراردادها.و.مناقصات.است.

به.گ��زارش.ایس��نا،.عب��اس.آخون��دی.عص��ر.روز.9.

ش��هریورماه.در.گردهمایی.مدیران.کل.راه.و.شهرسازی،.

مدیران.امالک.و.حقوقی،.مس��کن.و.عامالن.ذی.حساب.

اس��تان.های.سراسر.کشور.ضمن.بر.شمردن.جلوگیری.از.

تض��اد.منافع.به.عنوان.دلیل.اصلی.ابالغ.بخش��نامه.عدم.

ورود.دولتی.ه��ا،.ش��هرداری.ها.و.ش��ورای.ش��هری.ها.به.

سازمان.نظام.مهندس��ی،.اظهار.داشت:.بخشنامه.اخیر.به.

دو.دلیل.صادر.ش��د.که.یکی.از.آن.دالیل،.تضاد.منافع.در.

مبادالت.اس��ت..این.مبحثی.بس��یار.کلیدی.در.مبارزه.با.
فساد.محسوب.می.شود.

وی.اف��زود:.در.اخالق.حرفه.ای،.اصلی.ترین.مطلب.این.

اس��ت.که.همزم��ان.در.دو.طرف.میز.ننش��ینیم؛.چرا.که.

نمی.توان.هم.ناظر.باش��یم.و.ه��م.پیمانکار..اگر.هم.ناظر.

باش��یم.و.هم.پیمانکار.حتی.اگر.مو.را.از.ماس��ت.بکشیم،.

اخالق.حرفه.ای.را.رعایت.نکرده.ایم؛.چراکه.زمینه.فس��اد.

از.اینجا.آغاز.می.ش��ود.که.متاس��فانه.در.ایران.این.مساله.
رایج.است.

وی.ب��ا.بیان.این.که.وقتی.ش��ما.در.ی��ک.زمان.در.دو.

موضع.قرار.بگیرید،.مجبور.به.ریا.و.رفتار.متضاد.هس��تید،.

گفت:.اگر.قرار.باش��د.کارفرما.و.پیمانکار.یکی.باشد،.آغاز.

یک.لغزش.است..ممکن.است.کسی.آدم.پاکی.باشد.ولی.

در.هر.لحظ��ه.در.خطر.لغزش.قرار.می.گی��رد..نمونه.این.

مساله.را.در.معامالت.ملکی.می.بینیم.که.مشاوران.امالک.

از.ه��ر.دو.طرف.معامله.پول.می.گیرند..لذا.معلوم.نیس��ت.
کارگزار.کدام.یک.هستند.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی،.همچنین.به.اشکاالت.سیستم.

نظام.مهندس��ی.اشاره.و.خاطرنش��ان.کرد:.در.حال.حاضر.

ناظر.را.س��ازمان.نظام.مهندسی.تعیین.می.کند،.پولش.را.

مالک.می.دهد.و.به.شهردار.گزارش.می.دهد..در.واقع.من.

پول.ناظری.را.می.دهم.که.یک.شخص.دیگر.آن.را.تعیین.

می.کن��د.و.به.یک.نفر.دیگر.گزارش.می.دهد..تضاد.منافع.

در.این.فرآیند.داد.می.زند..بعد.ما.انتظار.داریم.یک.معامله.

سالم.انجام.ش��ود..معلوم.است.که.این.آیین.نامه.از.بیخ.و.
بن.ایراد.دارد.و.نیازی.به.کنکاش.نیست.

آخوندی.با.بیان.این.که.البته.با.انجام.این.کار.مسئولیت.

ما.تمام.نمی.ش��ود.و.سیس��تم.ارجاع.و.پاس��خگویی.باید.

تنظیم.شود.گفت:.باید.زمینه.های.غیراخالقی.از.بین.برود.
تا.کسی.در.مظان.اتهام.قرار.نگیرد.

وی.به.سیس��تم.مهندسی.در.ایران.اشاره.و.خاطرنشان.

ک��رد:.ما.یک.نظام.فنی.و.اجرایی.کش��وری.داریم.و.یک.

نظام.مهندسی..نظام.فنی.و.اجرایی.صالحیت.را.به.بنگاه.

می.دهد..نظام.مهندسی.به.فرد.صالحیت.می.دهد..این.دو.

سیس��تم.کامال.متفاوت.هس��تند..لذا.نظام.حرفه.ای،.پا.در.

هواس��ت..کاری.که.ما.دنبالش.هستیم.این.است.که.این.

دو.نظام.را.در.طول.هم.قرار.دهیم،.نه.در.عرض.هم؛.که.

این.کار.نیاز.به.یک.جراحی.س��خت.دارد،.اما.اگر.اجرایی.
شود.نظام.ملی.ساخت.و.ساز.شکل.می.گیرد.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.همچنی��ن.در.بخش.دیگری.از.

س��خنانش.به.شرایط.اقتصادی.کشور.اشاره.و.تاکید.کرد:.

دولت.در.آس��تانه.یک.ش��رایط.جدی��د.از.منظر.اقتصادی.

اس��ت.که.امیدواریم.با.پایان.رس��یدن.مذاکرات.1+5.در.

وضعیت.مناس��بی.قرار.بگیریم.تا.بتوانیم.از.بازار.بزرگتری.

در.س��طح.دنیا.اس��تفاده.کنیم..به.گفته..آخوندی.ش��رایط.

اقتصادی.ایران.مانند.انس��انی.اس��ت.که.دس��ت.و.پایش.

شکس��ته.و.کس��ی.هم.دارد.گلویش.را.می.فشارد..همین.
که.این.فشار.برداشته.شود،.امکان.درمان.فراهم.می.شود.
وی.با.اش��اره.به.مس��ئولیت.هایش.از.ابت��دای.انقالب.
تاکنون.گف��ت:.با.توجه.به.تجاربی.که.به.دس��ت.آوردم،.
در.حال.حاضر.در.س��خت.ترین.ش��رایط.اقتصادی.پس.از.
انقالب.قرار.داریم..تنگنا.بودجه.و.حجم.هزینه.های.دولت.
افزایش.یافته.است.و.تمام.عالئم.بیماری.هلندی.با.حجم.

گسترده.در.اقتصاد.ایران.وجود.دارد.
وی.گفت:..آنچه.می.تواند.فس��اد.را.در.کشور.ریشه.کن.
کند.رقابت.اس��ت..باید.همزمان.با.اصالحات.اقتصادی.و.
اصالح.سیستم.اداری.از.فساد.جلوگیری.کنیم..چند.اقدام.
در.این.خصوص.انجام.ش��ده.که.یکی.از.آن.ها.بخشنامه.

راجع.به.شفافیت.قراردادها.و.مناقصات.است.

 رقابت فساد را ریشه کن می کند

پنجره.ایرانیان:.دبیر.کانون.سراس��ری.انبوه.س��ازان.با.بیان.این.که.سازمان.های.نظام.

مهندسی.ساختمان.بیشتر.به.دنبال.کارهای.اقتصادی.هستند.تا.عمل.به.وظایف.قانونی.

خود،.گفت:.س��ازمان.های.نظام.مهندس��ی.در.یکس��ال.اخیر.ف��راز.و.فرودهای.فراوانی.
داشته.اند.

به.گزارش.خبرگزاری.تسنیم،.فرشید.پورحاجت.اظهار.کرد:.سازمان..های.نظام.مهندسی.

ساختمان.در.حوزه.آموزش.مهندسان.نتوانسته.اند.فعالیت.های.خوبی.را.که.جزو.وظایف.

آنان.است،.انجام.دهند..متاس��فانه.جنبه.اقتصادی.بیشتر.مورد.توجه.سازمان.های.نظام.

مهندسی.ساختمان.قرار.گرفته.است.تا.وظایف.قانونی..وی.با.بیان.این.که.در.سال.های.

اخیر.س��اختار.مناسبی.برای.انجمن.ها.و.نهادهای.باالدستی.در.بخش.ساختمان.تعریف.

نش��ده.است،.افزود:.موضوع.فعالیت.های.اقتصادی.توسط.تشکل.ها.در.دل.سازمان.های.
نظام.مهندسی.نهفته،.اما.با.این.حال.این.مساله.هنوز.اجرایی.نشده.است.

وی.ب��ا.بیان.این.که.االن.هر.کس��ی.می.آید.و.ش��روع.به.ساخت.وس��از.می.کند،.بیان.

کرد:.باید.از.ظرفیت.قانونی.نظام.مهندس��ی.در.راستای.ارتقای.کیفیت.ساخت.و.سازها.

اس��تفاده.کنیم،.در.این.راستا.بر.اساس.ماده.29.قانون.باید.تشکل.های.صنفی.به.عنوان.

بازوی.اجرایی.تاس��یس.شوند،.این.در.حالی.اس��ت.که.هنوز.آیین.نامه.مربوط.به.ایجاد.
این.تشکل.ها.نوشته.نشده.است.

وی.با.تاکید.بر.حقوق.خریداران.و.س��رمایه.های.مردم،.اظهار.کرد:.وقتی.س��ازندگان.

تش��کل.های.صنفی.ندارند،.هر.کس��ی.ساخت.و.س��از.انجام.می.دهد.و.این.باعث.بروز.
تخلف،.کاهش.کیفیت.و.غیره.می.شود.

دبیر.کانون.سراسری.انبوه.سازان.با.بیان.این.که.در.حوزه.نظامات.مهندسی.در.یکسال.

اخیر.فراز.و.فرودهای.فراوانی.داش��ته.ایم،.گفت:.با.وجود.تصویب.قانون.نظام.مهندسی،.
در.20.سال.اخیر.برای.کارهای.ساختمانی.آیین.نامه.ای.تدوین.نشده.است.

 انحراف سازمان های نظام مهندسی از وظایف قانونی
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پنج��ره.ایرانیان:.مدیرعامل.گروه.س��رمایه.گذاری.عمران.

معی��ن.کوثر.با.بی��ان.اینکه.نیاز.انباش��ته.و.واقعی.در.بخش.

مسکن.وجود.دارد،.گفت:.اگر.صنعت.ساختمان.رونق.بگیرد،.
می.تواند.200.صنعت.وابسته.را.نیز.به.حرکت.درآورد.

.به.گزارش.خبرگزاری.فارس،.کرامت.اهلل.نرگس.نژاد.امروز.

در.دوازدهمین.نشست.اتاق.گفتگو.با.خبرنگاران.در.سازمان.

اقتصادی.کوثر.وابسته.به.بنیاد.شهید.افزود:.گرچه.اکنون.در.

رکود.به.سر.می.بریم،.اما.اگر.ساخت.و.ساز.و.طرح.های.عمرانی.

رونق.گیرد.می.تواند.حداقل.200.صنعت.را.به.حرکت.درآورد.

و.در.حال.حاضر.تقاضای.واقعی.برای.مسکن.وجود.دارد،.اما.
نهفته.است.و.ناشی.از.رفتار.مصرف.کننده.است.

وی.پیش��نهاد.کرد:.تس��هیالت.خرید.مس��کن.متناس��ب.

ب��ا.دهک.ها.و.قدرت.خرید.اقش��ار.مختلف.متفاوت.باش��د.و.

این.گونه.نباش��د.که.برای.همه.گفته.ش��ود.وام.مس��کن.20.

ساله.یا.15.ساله.اس��ت،.بلکه.افرادی.هستند.به.تناسب.نیاز.

می.توانند.سه.ساله.وام.مسکن.را.برگردانند،.عده.ای.10.ساله،.

افرادی.12،.15،.18.و.20.ساله.می.توانند.تسهیالت.مسکن.

را.برگردانند.و.نیاز.نیس��ت.برای.همه.کش��ور.یک.نسخه.در.
وام.مسکن.صادر.شود..

مدیرعامل.گروه.س��رمایه.گذاری.عمران.معین.کوثر.تاکید.

کرد:.نرخ.س��ود.وام.مس��کن.نیز.برای.اقش��ار.مختلف.باید.

تفاوت.داش��ته.باش��د.و.باید.تنوع.سبد.وام.مسکن.به.تناسب.

نیاز.دهک.های.مختلف.تعریف.ش��ود.و.در.مسائل.اجتماعی.
نمی.توان.نسخه.واحد.داد.

نرگس.ن��ژاد.با.بیان.اینک��ه.بافت.فرس��وده.و.ناکارآمد.در.

ش��هرها.فراوان.اس��ت،.گفت:.اگر.بافت.فرسوده.نوسازی.و.

بهس��ازی.ش��ود،.هیچ.نیازی.به.افزایش.شهرها.و.یا.مناطق.

شهری.نیست،.زیرا.زیرس��اخت.های.اولیه.در.بافت.فرسوده.

وجود.دارد،.اما.چون.سیاس��ت.ها.کم.جان.و.کم.حمایت.بود،.

بافت.فرس��وده.نوسازی.نشد.در.حالی.که.می.توان.بافت.های.
فرسوده.را.در.مقابل.زلزله.مقاوم.کرد.

وی.تاکی��د.کرد:.جو.حاکم.در.بازار.مس��کن.هم.ناش��ی.از.

قدرت.خرید.مردم.است.و.همچنین.گاهی.قدرت.خرید.برای.

مسکن.وجود.دارد.ولی.مردم.منتظر.آینده.هستند.که.اوضاع.

مس��کن.چگونه.خواهد.ش��د..در.واقع.فضای.روانی.بر.بازار.
مسکن.حاکم.است.

وی.تاکی��د.کرد:.مس��کن.معم��وال.چند.س��ال.در.رکود.و.

آرامش.به.سر.می.برد.و.بعد.به.صورت.پلکانی.باال.می.رود.که.

دولت.باید.کنترل.کند.تا.قیمت.مس��کن.یکباره.خیز.برندارد..

نرگس.نژاد.با.اش��اره.به.هرم.جمعی��ت.در.دهه.1360.گفت:.

جمعیت��ی.که.در.آن.ده��ه.به.یکباره.افزای��ش.یافت،.اکنون.

به.س��ن.خرید.مس��کن.رس��یده.اند،.در.نتیجه.قیمت.مسکن.

ب��ا.تقاضای.آنها.جه��ش.پیدا.کرد.و.تقاض��ای.موثر.در.بازار.
هنوز.وجود.دارد.

مدیرعامل.گروه.سرمایه.گذاری.عمران.معین.کوثر.تاکید.

کرد:.سیاس��ت.مس��کن.مهر.خوب.بود،.اما.کیفیت.و.کمیت.

آن.دچار.ایراد.بود،.اگر.تعداد.مسکن.مهر.حداکثر.یک.و.نیم.

میلیون.واحد.می.ش��د.خوب.بود،.اما.وقت��ی.به.4.5.میلیون.

رس��ید،.کیفیت.آن.کاس��ته.ش��د..نرگس.نژاد.تاکید.کرد:.در.

مسکن.مهر.به.دهک.های.درآمدی.توجه.نشد.و.همه.اقشار.

توانس��تند.در.مسکن.مهر.ثبت.نام.کنند.در.حالی.که.مسکن.

مه��ر.فقط.برای.3.ت��ا.4.دهک.پایین.جامعه.ب��ود.نه.برای.
کل.جامعه.

نرگس.نژاد.همچنین.از.اجرای.پروژه.های.شرکت.ساختمان.

معین.کوثر.یاد.کرد.و.گفت:.در.چهار.س��ال.اخیر،.س��وددهی.

این.ش��رکت.افزایش.یافته.و.قبال.این.شرکت.زیانده.بود،.اما.

اکنون.فعالیت.س��اخت.و.س��از.از.2500.مت��ر.مربع.به.بیش.

از.250.ه��زار.مترمربع.در.س��ال.افزایش.یافته.یعنی.فعالیت.

ش��رکت.در.چهار.سال.100.برابر.شده.و.سود.شرکت.نیز.به.
بیش.از.20.میلیارد.تومان.رسیده.است.

وی.افزود:.در.ش��رایط.رکودی.ح��دود.400.میلیارد.تومان.

پروژه.فعال.در.دس��ت.اج��را.داریم..نرگس.ن��ژاد.تاکید.کرد:.

پروژه.س��اختمان.29.طبقه.در.لرس��تان.در.کنار.دریاچه.کیو.

)کبود(.اجرا.می.ش��ود.که.این.پ��روژه.می.تواند.350.خانوار.را.

در.خود.جای.دهد.و.160.هزار.مترمربع.زیربنا.خواهد.داشت..

وی.تاکی��د.کرد:.90.درصد.کارکنان.این.ش��رکت.از.جامعه.
هدف.و.خانواده.شهدا.و.ایثارگران.هستند.

 نیاز انباشته در بخش مسکن داریم

پنجره.ایرانیان:.قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.اش��اره.به.نظر.موافق.دولت.در.رابطه.با.

افزایش.5500.میلیارد.تومانی.س��قف.اعتبارات.مس��کن.مهر،.گفت:.ب��رای.تکمیل.پروژه.های.

ط��رح.مه��ر.هر.اندازه.که.در.توانمان.اس��ت.مضایقه.نمی.کنیم.و.الزم.اس��ت.مردم.نیز.هر.چه.
دارند.به.میدان.بیاورند.

به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.احمد.اصغری.مهرآبادی.با.بیان.این.که.عمده.مشکل.مسکن.

مهر.منابع.مالی.است،.بیان.کرد:.عمده.ترین.مشکل.ما.بحث.افزایش.تسهیالت.از..25.میلیون.

به.30.میلیون.تومان.اس��ت.که.در.این.زمینه.جلس��اتی.با.مع��اون.اول.رئیس.جمهوری.برگزار.

ش��ده.اس��ت..وزیر.راه.هم.انصافا.دلش.می.خواهد.این.پروژه.به.اتمام.برسد..وی.با.بیان.این.که.

درخواست.افزایش.سقف.تسهیالت.مسکن.مهر.از.50.هزار.به.55.هزار.و.500.میلیارد.تومان.را.

داده.ایم،.افزود:.از.دولت.هم.پول.نمی.خواهیم.بلکه.می.خواهیم.سقف.را.از.محل.وصول.اقساط.
بردارند.تا.به.همه.پروژه.ها.بتوانیم.30.میلیون.تومان.پرداخت.کنیم.

وی.با.بیان.این.که.خوش��بختانه.دولت.نظر.موافق.دارد،.یادآور.ش��د:.هم.اکنون.بیش.از.270.

هزار.مسکن.مهر.را.به.بانک.برای.افزایش.سقف.تسهیالت.معرفی.کرده.ایم.که.بانک.نیز.200.

ه��زار.واحد.را.ب��رای.انعقاد.قرارداد.متمم.به.دفترخانه.ها.معرفی.کرده.اس��ت..برای.بقیه.واحدها.

)791.هزار.واحد(.که.پیش��رفت.آنها.زیر.75.درصد.اس��ت.نیز.می.خواهیم.این.افزایش.سقف.را.
اعمال.کنیم.

وی.ب��ا.بی��ان.این.که.به.دنبال.افزایش.س��قف.وام.واحدهای.با.پیش��رفت.30.و.40.درصدی.

هستیم،.گفت:.یکی.از.مشکالت.ما.خدمات.زیربنایی.است،.هم.اکنون.کار.ساخت.بیش.از.250.

هزار.واحد.مس��کن.مهر.تمام.ش��ده.و.امکان.اسکان.در.این.واحدها.منوط.به.تامین.آب،.برق..و.
رفع.مشکل.آب.و.فاضالب.است.

وی.اظهار.کرد:.با.افزایش.س��قف.5500.میلیارد.تومانی،.کل.پروژه.های.مس��کن.مهر.تمام.

می.شود..قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.بیان.این.که.الزم.است.مردم.هر.چه.دارند.به.میدان.

بیاورن��د.و.م��ا.هم.تا.هر.اندازه.که.در.توان.ماس��ت.مضایقه.نمی.کنیم،.تاکی��د.کرد:.وزیر.راه.و.

شهرسازی.به.همه.استانداران.نامه.نوشته.و.اعالم.کرده.برای.خدمات.روبنایی.از.جمله.مدرسه،.

کالنتری،.مراکز.فرهنگی،.بهداش��تی،.مس��جد.و.غیره.وزارت.راه.یک.سوم.اعتبار.مورد.نیاز.را.
تامین.می.کند.و.مابقی.را.استانداری.ها.تامین.کنند.

  دولت با افزایش ۵۵۰۰ میلیارد تومانی سقف اعتبارات مسکن مهر نظر موافق دارد
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پنج��ره.ایرانیان:.به.گفته.مع��اون.عمران.روس��تایی.بنیاد.

مسکن.کشور،.گردنه.حیران.یک.سرمایه.ملی.متعلق.به.نسل.

آین��ده.اس��ت.و.از.اقدامات.خالف.قانون.اف��راد.در.این.گردنه.
جلوگیری.می.شود.

به.گ��زارش.خبرگزاری.تس��نیم،.محمدرضا.ش��املو.اظهار.

داش��ت:.بحث.ویالس��ازی.هم.اکنون.در.تمام.کش��ور.انجام.

می.ش��ود.و.این.امر.مربوط.به.گردنه.حیران.نیست.و.متاسفانه.

تخلفات.ساخت.و.ساز.در.همه.جای.خوش.آب.و.هوای.ایران.

وج��ود.دارد..وی.بیان.کرد:.امیدواریم.با.همکاری.س��ازمان.ها.

و.نهادهای.ذیربط.هرچه.زودتر.جلوی.زمین.خواری.در.گردنه.

حیران.که.قطب.گردش��گری.کش��ور.اس��ت.گرفته.شود.و.ما.
باید.هرچه.زودتر.جلوی.این.پدیده.شوم.را.در.کشور.بگیریم.
معاون.عمران.روس��تایی.بنیاد.مس��کن.کش��ور.بیان.کرد:.
گردنه.حیران.یک.س��رمایه.بس��یار.بزرگ.برای.کشور.ایران.
اس��ت.و.هر.کسی.به.عنوان.یک.شهروند.ایرانی.وظیفه.ملی.و.
دینی.و.انس��انی.دارد.که.از.این.گردنه.حفاظت.همه.جانبه.ای.
داشته.باشد.و.این.سرمایه.بسیار.بزرگ.را.حفظ.کند..شاملو.با.
بیان.اینکه.هم.اکنون.موجی.در.کشور.ایجاد.شده،.افزود:.همه.

مردم.و.مس��ووالن.نس��بت.به.موضوع.گردنه.حیران.حساس.

ش��ده.اند.و.نیاز.است.در.این.راستا.همگان.تمام.تالش.خود.را.
برای.حفظ.این.سرمایه.عظیم.به.کار.بگیریم.

معاون.عمرانی.روس��تایی.بنیاد.مسکن.کش��ور.با.اشاره.به.

اینک��ه.بنیاد.مس��کن.مس��ئولیت.قانونی.مس��تقیم.را.در.این.

موضوع.ندارد،.گفت:.بنیاد.مس��کن.به.عنوان.دس��تگاه.متولی.

اجرای.طرح.هادی.در.روس��تاها.نقش.بس��زایی.در.جلوگیری.

ساخت.و.سازهای.غیر.مجاز.ایجاد.کرده.است..شاملو.تصریح.

کرد:.با.برنامه.ریزی.های.اساسی.تمامی.روستاهای.باالی.20.

خان��وار.از.طرح.هادی.برخوردار.می.ش��وند.ک��ه.با.اجرای.این.

طرح.تخلفات.زمین.خواری.و.تخریب.محیط.زیست.و.اراضی.

باغی.در.کشور.کاهش.چشمگیری.می.یابد،.چراکه.اجرای.این.

طرح.نش��ان.می.دهد.که.کدام.تخل��ف.در.زمین.های.مربوطه.
صورت.گرفته.است.

 با متخلفان زمین خواری در گردنه حیران قاطعانه برخورد می شود

پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.ش��رکت.عمران.پرند.از.رفع.مش��کل.مربوط.به.انشعاب.آب.و.
برق.واحدهای.مسکن.مهر.پروژه.هسا.در.این.شهر.خبر.داد.

به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.باران.هاش��م.زهی.اظهار.کرد:.تکمیل.واحدهای.مسکن.

مهر.پروژه.هسا.توسط.پیمانکار.در.حال.انجام.است،.اما.هنوز.مردم.به.طور.کامل.نسبت.به.
واریز.آورده.خود.اقدام.نکرده.اند.

وی.با.اشاره.به.این.که.متقاضیان.مسکن.مهر.برای.واریز.آورده.مراجعه.نکرده.اند،.تصریح.

کرد:.از.طریق.پیامک.به.متقاضیان.اعالم.کرد.ه.ایم.که.قیمت.نهایی.پروژه.چه.میزانی.است.

و.چه.مبلغی.را.باید.واریز.کنند،.اما.در.این.زمینه.همچنان.با.مش��کل.روبرو.هس��تیم..وی.

با.اعالم.این.که.مش��کل.تامین.آب.و.برق.واحدهای.مس��کن.مهر.سایت.هسا.در.شهر.پرند.

برطرف.ش��ده.اس��ت،.افزود:.به.طور.همزمان.تاسیس��ات.و.خدمات.روبنایی.این.واحدها.نیز.
در.حال.اجراست.

مدیرعامل.شرکت.عمران.پرند.چند.روز.قبل.از.افتتاح.8028.واحد.مسکن.مهر.همزمان.

ب��ا.هفته.دولت.خبر.داده.و.با.بیان.این.که.متقاضیان.باید.برای.تحویل.واحدهای.مهر.آورده.

خود.را.تکمیل.کنند،.گفته.بود:.نیمی.از.این.واحدها.دارای.انشعابات.آب،.برق،.گاز.و.شبکه.
فاضالب.هستند.

هاش��م.زهی..اظهار.کرد:.در.هفته.دولت.8028.واحد.مسکن.آماده.افتتاح.است.که.از.این.

تع��داد.حدود.50.درصد.دارای.خدمات.زیربنایی.از.جمله.انش��عاب.آب،.برق،.گاز.و.ش��بکه.

فاضالب.هس��تند..وی.با.بیان.این.که.انشعابات.س��ایر.پروژه.های.آماده.افتتاح.مسکن.مهر.

پرند.در.حال.نصب.است،.تصریح.کرد:.متقاضیان.باید.نسبت.به.فروش.اقساطی.و.دریافت.

دفترچه.اقساط.اقدام.کنند.تا.بتوانیم.واحدها.را.به.آنها.تحویل.دهیم..وی.با.تاکید.بر.این.که.

س��اخت.8028.واحد.مس��کن.مهر.به.اتمام.رسیده.اس��ت،.یادآور.شد:..به.متقاضیان.مسکن.

مهر.از.طریق.پیامک.اعالم.کرده.ایم.نس��بت.به.واری��ز.باقیمانده.آورده.خود.اقدام.کنند،.اما.

متاسفانه.مردم.برای.پرداخت.آورده.مراجعه.نکرده.اند..مدیرعامل.شرکت.عمران.پرند.شرط.

تحویل.واحدها.به.مردم.را.تکمیل.آورده.و.پس.از.آن.دریافت.دفترچه.اقس��اط.بیان.کرد.و.

از.متقاضیان.خواس��ت.در.راس��تای.افتتاح.و.تحویل.به.موقع.واحدهای.مسکن.مهر.)مطابق.
برنامه.ریزی.انجام.شده(.اقدام.کنند.

 مشکل آب و برق مسکن مهر هسا برطرف شد

پنجره.ایرانیان:.بازس��ازی.مسکن.روستایی.بنیاد.مسکن.

با.بیان.اینکه.بانک.های.عامل.برای.پرداخت.تس��هیالت.

15.میلیون.تومانی.س��اخت.مس��کن.روستایی.درخواست.

ضامن.کارمند.و.س��ند.مالکیت.می.کنند،.گفت:.این.اقدام.
بانک.ها.باعث.کندی.روند.پرداخت.تسهیالت.شده.است.
ب��ه.گ��زارش.خبرگ��زاری.ف��ارس،.عزی��زاهلل.مهدیان.
بیان.داش��ت:.متاس��فانه.بانک.های.عامل.ب��رای.پرداخت.
تسهیالت.15.میلیون.تومانی.از.متقاضیان.خواستار.ضامن.
معتبر.و.کارمند.رس��می.و.سند.مالکیت.هستند..وی.افزود:.
این.موضوع.باعث.ش��ده.تا.روند.پرداخت.تس��هیالت.کند.

ش��ود..هر.چند.تمام.بانک.های.عامل.این.مصوبه.را.ابالغ.
کرده.اند.و.کار.در.حال.انجام.است.

مهدیان.تاکید.کرد:.به.هر.حال.این.اقدامات.باعث.شده.

تا.ص��ف.متقاضیان.برای.دریافت.تس��هیالت.15.میلیون.

تومانی.مسکن.روستایی.طوالنی.تر.و.روند.ارائه.تسهیالت.

توسط.بانک.ها.نسبت.به.گذشته.به.خاطر.تضمین.هایی.که.
مطالبه.می.کنند،.کندتر.شود.

معاون.امور.بازسازی.بنیاد.مسکن.انقالب.اسالمی.خاطر.

نشان.کرد:.برای.حل.مشکالت.ضمانتی.بانک.ها.در.حال.

اقداماتی.با.کمک.سازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی.هستیم.

و.تالش.می.کنیم.همانند.گذش��ته.س��فته.های.زنجیره.ای.
برای.تسهیالت.مسکن.روستایی.را.فعال.کنیم.

وی.ادامه.داد:.در.بخش.مس��کن.روستایی.که.در.قالب.

طرح.جامع.مسکن.آماده.شد،.تا.سال.1405.باید.بهسازی.

200.هزار.واحد.را.در.هر.س��ال.ادامه.دهیم.که.در.صورت.

ادامه.این.روند.تا.پایان.س��ال.مذک��ور.حدود.73.درصد.از.

خانه.های.روس��تایی.مقاوم.سازی.می.شوند..وی.ادامه.داد:.

این.رقم.معادل.چهار.میلیون.و.512.هزار.واحد.مس��کونی.

است.که.همه.این.واحدها.تا.زمان.مشخص.بازسازی.و.در.
مقابل.زلزله.مقاوم.خواهند.شد.

 کندی در پرداخت تسهیالت 1۵ میلیونی ساخت مسکن روستایی
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پنج��ره.ایرانیان:.به.گفته.جانش��ین.نماین��ده.تام.االختیار.وزیر.نیرو.در.مس��کن.برای.اتمام.

پروژه.های.مس��کن.مهر.نیاز.به.اعتبار.اس��ت.و.اگر.در.یک.س��ال.پرداخت.شود،.این.ظرفیت.
وجود.دارد.که.بتوان.در.طول.یک.سال.پرونده.و.نسخه.مسکن.مهر.را.پیچید.

.به.گزارش.خبرگزاری.فارس،.عبداهلل.س��رتیپ.زاده.در.پاسخ.به.این.سوال.که.ظاهرا.دولت.

به.تازگی.مصوب.کرده.که.برای.تامین.آب.و.برق.واحدهای.مس��کن.مهر.500.میلیارد.تومان.

اعتبار.به.وزارت.نیرو.داده.است،.گفت:.مصوبه.جدید.هیات.وزیران.مربوط.به.مصوبه.پارسال.

است.و.برغم.این.مصوبه،.موفق.نشدیم.اعتباری.را.جذب.کنیم،.بنابراین.امسال.موفق.شدیم.

ای��ن.مصوب��ه.را.تمدید.کنیم..وی.ادامه.داد:.هنوز.یک.ریال.اعتب��ار.هم.برای.تامین.خدمات.
زیربنایی.اختصاص.نیافته.است.

وی.در.پاسخ.به.این.سوال.که.مدیرکل.راه.و.شهرسازی.استان.تهران.اعالم.کرده.است.که.

به.دلیل.نبود.آب.و.برق.11.هزار.مس��کن.مهر.در.پردیس.در.هفته.دولت.واگذار.نش��د،.گفت:.

اطالع.دقیقی.از.تعداد.عدم.واگذاری.مس��کن.مهر.ب��ه.دلیل.نبود.آب.و.برق.ندارم،.اما.به.هر.

ح��ال.در.مجموع.تعداد.قابل.توجهی.از.واحدهای.مس��کن.مهر.در.کل.کش��ور.معطل.تامین.
خدمات.زیربنایی.برای.تحویل.هستند.

س��رتیپ.زاده.در.پاسخ.به.این.س��وال.که.مدیرعامل.شهر.جدید.پردیس.اعالم.کرده..که.

ش��رکت.عمران.به.تنهایی.برای.تامین.خدمات.زیربنایی.وارد.میدان.شده.است،.گفت:.در.

پردیس.یک.قسمت.عمده.ای.از.شبکه.گذاری.را.شرکت.عمران.شهر.جدید.پردیس.انجام.

می.ده��د.و.وزارت.نیرو.بخش��ی.از.ش��بکه.گذاری.)آب.و.برق(.فازه��ای.9.و.5.پردیس.را.
انجام.می.دهد.

سرتیپ.زاده.ادامه.داد:.برای.اتمام.پروژه.های.مسکن.مهر.نیاز.به.اعتبار.است.و.اگر.در.یک.

س��ال.پرداخت.ش��ود،.این.ظرفیت.وجود.دارد.که.بتوان.در.طول.یک.س��ال.پرونده.و.نسخه.

مسکن.مهر.را.پیچید،.بنابراین.هرچقدر.زمان.تامین.اعتبار.طوالنی.شود،.زمان.افتتاح.و.اتمام.

پروژه.مس��کن.مهر.نیز.به.عقب.خواهد.افتاد..وی.ادامه.داد:.اینکه.مدام.گفته.می.شود.مسکن.
مهر.در.سال.95.و.یا.96.به.پایان.می.رسد،.منوط.به.تامین.و.پرداخت.اعتبارات.است.

 اتمام پروژه های مسکن مهر نیاز به اعتبار است 

پنجره.ایرانیان:.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.این.که.

نزدیک.ب��ه.18.میلی��ون.نفر.معادل.یک.س��وم.جمعیت.

ش��هری.ایران.در.وضعیت.بد.مس��کنی.قرار.دارند،.گفت:.
500.هزار.مسکن.مهر.تا.آخر.سال.تحویل.می.شود.

به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.عباس.آخوندی.وزیر.راه.

و.شهرس��ازی.در.برنامه.اقتصاد.ایران.در.ش��بکه.5.سیما.با.

اش��اره.به.اینکه.در.بافت.های.فرس��وده.اساس.و.محور.کار.

ما.نوس��ازی.شهر.اس��ت،.گفت:.نتیجه.شهرسازی.و.ایجاد.

شهر.های.جدید،.مسکن.مهر.و.طرح.های.مختلف.اجرا.شده.

در.حوزه.مس��کن.در.35.سال.گذش��ته،.نشان.می.دهد.که.

نزدیک.به.18.میلیون.نفر.معادل.یک.سوم.جمعیت.شهری.

ایران.در.وضعیت.بد.مسکنی.قرار.دارند..این.افراد.در.حاشیه.
بافت.های.قدیمی،.تاریخی.و.غیره.زندگی.می.کنند.

عب��اس.آخوندی.وزیرراه.و.شهرس��ازی.ب��ا.حضور.در.

اس��تودیوی.برنام��ه."اقتص��اد.ایران" پیرام��ون.وضعیت.

مسکن.و.معضالت.آن.در.کش��ور.گفت:.بیشترین.تقاضا.

در.ح��وزه.مس��کن..را.در.کالنش��هرهایی.مانن��د.تهران،.

مش��هد،.تبریز،.ش��یراز.و.اصفهان.داریم..اما.در.کالنشهر.

تهران.وضعیت.مس��کن.و.معضالت.ناشی.از.آن.پیرامون.

دو.مس��اله.مهم.و.اساسی.سوداگری.زمین.و.قدرت.خرید.
پایین.مردم.است.

آخوندی.ادامه.داد:..بخش��ی.از.تورم.مس��کن.به.علت.

س��وداگری.زمین.اس��ت.که.این.موضوع.مربوط.به.نحوه.

اداره.شهر.است،.وقتی.نظام.مدیریت.شهری.ما.به.سمت.

فروش.ش��هر.رفت،.زمینی.ک��ه.قابلی��ت.دو.طبقه.واحد.

مسکونی.را.داشت..به.5.طبقه.ارتقا.داده.شد..این.رویکرد.

موجب.باال.رفتن.ارزش.زمین.شد..کاری.که.می.توانستیم.

انجام.دهیم،.این.بود.که.جلوی.این.بی.انضباطی.ش��هری.

را.در.حد.توان.می.گرفتیم..البته.بخش��ی.از.کاهش.قیمت.
مسکن.در.تهران.به.این.دلیل.بود.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.اینکه.در.دو.س��ال.اخیر.

شورای.عالی.نظارت.وشهرسازی.به.شدت.با.بی.انضباطی.

ش��هری.مخالفت.کرد،.تصریح.کرد:.اگرجلوی.سوداگری.

زمین.در.ایران.گرفته.نش��ود،.اساسا.زندگی.در.شهرهای.
بزرگ.غیر.ممکن.خواهد.شد.

آخوندی.با.اشاره.به.اینکه.داده.های.مرکز.آمار.در.حوزه.

مس��کن.نش��ان.می.دهد.که.نزدیک.ب��ه.400.هزار.واحد.

مس��کونی.خالی.در.ش��هر.تهران.وجود.دارد،.تاکید.کرد:.

این.موضوع.بیانگر.این.است.که.این.واحدهای.مسکونی.

برای.ارزش.افزوده.س��اخته.شده.است.نه.سکونت.مردم..

از.یک.س��و.ما.جمعیتی.داریم.که.فاقد.مس��کن.هستند.و.

تقاضای.ش��دیدی.برای.داشتن.مس��کن.وجود.دارد.و.از.

سوی.دیگر.نرخ.س��وداگری.زمین.مسکن.اجازه.خرید.به.
مردم.را.نمی.دهد.

وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.ب��ا.بی��ان.اینک��ه.راه.حل.های.

معضالت.مس��کن.و.تورم.ناش��ی.از.آن.در.کشور.پیچیده.

اس��ت،.اضافه.کرد:.ما.باید.یک.انضباط.شهری.در.کشور.

ایجاد.کنیم.و.برای.فروش.شهر.یک.خط.پایان.قرار.دهیم.

ک��ه.این.بحث.همکاری.دولت،.مجلس.و.نهادهای.دیگر.
را.می.طلبد.

آخوندی.در.بخش.دیگ��ری.از.صحبت.هایش.پیرامون.

کاهش.قیمت.مسکن.تاکید.کرد:.قدرت.خرید.مردم.اجازه.

نمی.دهد.که.ما.افزایش.قیمت.مس��کن.داش��ته.باش��یم..

آخوندی.با.اشاره.به.وضعیت.مسکن.مهر.در.کشور.گفت:.

به.طور.کلی.2.میلیون.و.300.هزار.واحد.مسکونی.در.کل.

کشور.وجود.دارد.که.از.این.تعداد.یک.میلیون.و.600.هزار.

واحد.مس��کونی.آن.تحویل.داده.ش��ده.است،.150.هزار.

واحد.مس��کونی.فاقد.متقاضی،.550.هزار.واحد.مسکونی.

با.پیشرفت.فیزیکی.80.درصد.تا.پایان.سال.تحویل.داده.
می.شود.و.مابقی.سال.آینده.تحویل.داده.خواهند.شد.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی..با.اش��اره.ب��ه.وضعیت.ناوگان.

هوای��ی.کش��ور.گفت:.در.ح��ال.حاض��ر.256.هواپیما.در.

ن��اوگان.هوایی.وجود.دارد.که.از.این.تعداد.159.عدد.این.

هواپیماه��ا.فعال.و.مابقی.روی.زمین.غیرفعال.اس��ت..اما.

نکته.مهم.این.اس��ت.که.وضعیت.ناوگان.هوایی.کش��ور.

خوب.نیست..طی.ماه.های.اخیر.نیز.12.هواپیما.جدید.وارد.

ناوگان.هوایی.کش��ور.ش��ده.که.این.موضوع.سبب.بهبود.
این.ناوگان.شده.است.

 یک سوم شهری های ایران مسکن مناسب ندارند
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 سمینار معرفی قراردادهای جدید نفتی ایران در ماه دسامبر برگزار می شود
پنج��ره.ایرانیان:.رئیس.کمیته.بازنگری.در.قراردادهای.نفتی.
گف��ت:.ما.قصد.داش��تیم.از.عصبانیت.البی.ه��ای.نفتی.اروپا.و.
آمریکا.علیه.تحریم.ها.استفاده.کنیم.اما.آمریکایی.ها.دستمان.را.

خواندند.و.اجازه.ندادند.دوباره.از.این.شیوه.بهره.ببریم.
.به.گزارش.خبرگزاری.فارس،.س��ید.مهدی.حسینی،.با.بیان.
اینکه.ما.چند.هدف.را.از.برگزاری.س��مینار.معرفی.قراردادهای.
جدی��د.نفتی.ایران.در.لندن.دنبال.می.کردیم،.اضافه.کرد:.هدف.
اول.م��ا.ه��دف.اقتصادی.اس��ت؛.یعنی.طرح.ه��ا.و.مدل.جدید.
ق��راردادی.نفت.ای��ران.را.معرفی.کنیم.تا.به.جذب.س��رمایه.و.
تکنول��وژی.و.اج��رای.پروژه.ها.منجر.ش��ود.و.اتفاقی.مانند.آن.
چیزی.که.18.س��ال.پیش.انج��ام.دادیم.و.نتیجه.آن.جذب.40.
تا.50.میلیارد.دالر.سرمایه،.ایجاد.عسلویه.و.افزایش.1.میلیون.

بشکه.ای.ظرفیت.تولید.نفت.بود،.بیافتد.
وی.افزود:.هدف.دیگر.ما.این.بود.که.یک.جریان.سازی.ویژه.
را.س��اماندهی.کنی��م.و.برای.همین.هم.اصرار.داش��تیم.که.در.
زمان.برگزاری.مذاکرات.هسته.ای.این.سمینار.را.برگزار.کنیم.و.
البی.های.نفت��ی.را.علیه.تحریم.تحریک.کنیم؛.چون.می.دانیم.
ک��ه.البی.های.نفتی.از.تحریم.خوش��حال.نیس��تند.و.عصبانی.
هس��تند.و.در.عین.حال.البی.های.قدرتمندی.نیز.چه.در.آمریکا.

و.چه.در.اروپا.محسوب.می.شوند.
رئی��س.کمیته.بازنگ��ری.در.قراردادهای.نفت��ی.ایران،.ادامه.
داد:.ما.می.خواس��تیم.از.عصبانیت.این.البی.ها.حداکثر.استفاده.
را.بکنیم.و.به.مذاکرات.هس��ته.ای.کمک.کنیم.تا.برای.کش��ور.
منافعی.ایجاد.شود.اما.متاس��فانه.آمریکایی.ها.این.بار.دست.ما.

را.خواندند.
وی.توضیح.داد:.ما.بعد.از.اس��فند.ماه.92.که.س��مینار.تهران.
را.برگزار.کردیم.از.قبل.برنامه.داش��تیم.که.دو.ماه.بعد.در.لندن.
س��مینار.را.برگزار.کنیم.و.قرار.بود.بعد.از.تعطیالت.عید.93.در.

آوریل.در.لندن.سمینار.را.برگزار.کنیم،.اما.نشد.
حسینی.تصریح.کرد:.آمریکایی.ها.تجربه.داشتند،.چراکه.یک.
بار.دیگر.این.بال.سر.آنها.آمده.بود.و.ما.اروپایی.ها.را.جلوی.آنها.
ق��رار.دادیم.و.آمریکایی.ها.در.تحری��م.آمریکا.علیه.ایران.یعنی.

ایلسا.و.داماتو.باختند.
وی.ادامه.داد:.آمریکایی.ها.دست.ما.را.خواندند.و.فهمیدند.که.

در.حالی.که.آنها.در.حال.مذاکره.بودند،.ما.می.خواهیم.یک.البی.

نفتی.درست.کنیم.تا.به.نفع.ایران.به.آنها.فشار.بیاورد.و.به.همین.
دلیل.خیلی.راحت.فشار.آوردند.و.گفتند.این.سمینار.برگزار.نشود.
وی.افزود:.البته.به.ما.مستقیم.چیزی.نگفتند.اما.با.واسطه.پیام.
رسید.که.اگر.می.خواهید.اجالس.برگزار.کنید.این.کار.را.بکنید.
اما.هیچ.ش��رکت.نفتی.در.آن.شرکت.نخواهد.کرد.و.راست.هم.
می.گفتند.یعنی.به.شرکت..های.نفتی.فشار.می.آوردند.که.نروید.
و.در.نتیجه.شرکت.های.آمریکایی.مطلقا.نمی.آمدند.و.اروپایی.ها.

هم.از.حضور.موثر.خودداری.می.کردند.
رئی��س.کمیته.بازنگری.در.قرارداده��ای.نفتی.ایران.تصریح.
کرد:.آن.زم��ان.آمریکایی.ها.گفتند.اگر.کنفران��س.را.از.آوریل.
ب��ه.نوامبر.موکول.کنید.ما.حتی.همکاری.هم.می.کنیم؛.ما.هم.
دیدیم.قرار.نیست.که.برای.س��مینار.برگزار.کردن.صرف،.این.
کار.را.انجام.دهیم.و.هدف.ما.حضور.شرکت.های.نفتی.است.و.
قرار.نیست.برای.صنف.کفاش.های.لندن.سمینار.برگزار.کنیم،.
طبعا.به.این.نتیجه.رسیدیم.که.سمینار.را.در.نوامبر.برگزار.کنیم.
وی.اضافه.کرد:.آن.زمان.تصور.می.ش��د.که.تا.سپتامبر.سال.
گذشته.مذاکرات.به.نتیجه.می.رسد.و.ما.می.توانیم.سمینار.را.دو.
ماه.بعد.در.نوامبر.برگزار.کنیم.که.این.اتفاق.نیفتاد.و.مذاکرات.به.

نتیجه.نرسید.و.نهایی.نشد.
حس��ینی.ادام��ه.داد:.ما.تحلیل.کردیم.اگر.س��مینار.را.نوامبر.
برگزار.کنیم.باز.هم.همان.داستان.را.خواهیم.داشت.و.به.همین.
دلی��ل.کنفرانس.را.به.فوری��ه.موکول.کردیم.با.این.امید.که.آن.

زمان.مساله.حل.شود.
وی.ب��ا.بیان.اینکه.تاخیر.مذاکرات.هس��ته.ای.ما.را.با.خود.به.
س��پتامبر.امس��ال.کش��اند،.افزود:.فرض.ما.این.بود.که.تا.دهم.
تیر.ماه.توافق.نهایی.می.ش��ود.و.ش��رکت.ها.از.محدودیت.های.
حقوقی.آزاد.می.ش��وند.و.ما.سمینار.لندن.را.برگزار.می.کنیم؛.اما.
بعد.از.امضای.توافق،.دیدیم.که.کنگره.60.روز.برای.خود.مهلت.
گرفت.که.تا.17.س��پتامبر.طول.می.کشد..ما.دیدیم.تا.آن.زمان.
به.ش��رکت.های.نفتی.به.خصوص.آمریکایی.ها.اجازه.حضور.در.
کنفرانس.ها.داده.نمی.ش��ود.و.مشکل.قبلی.پابرجا.می.ماند.و.به.

همین.دلیل.آن.را.به.دسامبر.موکول.کردیم.
حسینی.تاکید.کرد:.تحلیل.ها.این.است.که.در.ماه.دسامبر.این.
سمینار.را.حتما.برگزار.می.کنیم،.ولو.اینکه.کنگره.آمریکا.توافق.

را.رد.کند.چون.این.بار.داستان.فرق.می.کند.
وی.توضی��ح.داد:.اگر.کنگره.موافقت.کند.که.مش��کل.حل.
می.ش��ود،.اگر.مخالفت.کند.و.رئیس.جمه��ور.بتواند.آن.را.وتو.
کند.باز.هم.مش��کل.حل.می.شود،.اما.اگر.کنگره.مخالفت.کند.
و.رئیس.جمهور.هم.نتواند.آن.را.وتو.کند،.در.این.صورت.ما.به.
جایی.رسیده.ایم.که.می.توانیم.آسیایی.ها.و.اروپایی.ها.را.که.برای.
آمدن.به.ایران.صف.کشیده.اند.برابر.آمریکایی.ها.قرار.دهیم.و.در.

حقیقت.آمریکا.با.این.کار.خود.را.ایزوله.خواهد.کرد.
وی.تصریح.کرد:.بنابراین.دلیلی.ندارد.که.ما.سمینار.را.عقب.
بیندازیم.چون.شرکت.های.اروپایی.خواهند.آمد.و.به.همین.دلیل.

قطعا.سمینار.را.در.دسامبر.برگزار.خواهیم.کرد.

 تسریع در روابط نفتی و گازی تهران و دهلی نو
پنجره.ایرانیان:.وزیر.خارجه.ایران.خواستار.تنظیم.سازو.کارهای.سریع.تر،.ایجاد.فضای.مناسب.
و.تس��هیالت.روان.تر.برای.س��رمایه.گذاری.ها.درحوزه.نفت.و.گاز،.پتروش��یمی،.تجارت.و.تحرک.

بخشیدن.بیشتر.به.مناسبات.تهران.و.دهلی.نو.شد.
به.گزارش.ایرنا،.محمد.جواد.ظریف.ظهر.روز.23.مرداد.در.دیدار.با.نخس��ت.وزیر.هند.خواستار.
تمرکز.رایزنی.های.دو.کش��ور.بر.اولویت.های.کارآمدتر.و.عینی.تر.ش��د.و.تاکید.کرد.ایران.و.هند.با.

توجه.به.فضای.جدید.و.مستعد.کنونی.گام.بلندی.برای.توسعه.روابط.بردارند.
وی.دراین.دیدار.که.در.کاخ.نخس��ت.وزیری.هند.انجام.ش��د،.اظهار.کرد:.ظرفیت.های.مناسب.
برای.پیوستن.هند.به.موافقتنامه.ترانزیت.سه.جانبه.و.بهره.گیری.از.منافع.کریدور.شمال.�.جنوب،.
مش��ارکت.در.طرح.های.ریلی.و.جاده.ای.و.حضور.فعال.تر.بانک.های.هندی.در.بازارهای.پولی.دو.

کشور.وجود.دارد.

رئیس.دستگاه.دیپلماسی.ایران.با.تشریح.نتایج.به.دست.آمده.از.برجام.با.6.قدرت.جهانی،.یادآور.

شد:.برجام.خواست.های.دو.طرف.مذاکره.را.به.طور.متوازن.تامین.کرد.و.آثار.سازنده.ای.بر.تحوالت.

منطقه.درچهارچوب.ترویج.رویکرد.گفتگو.و.همکاری.و.انتخاب.گزینه.دیپلماسی.به.جای.جنگ.
و.بی.ثباتی.به.همراه.خواهد.داشت.

وی.با.اش��اره.به.آثار.مخرب.خش��ونت.و.افراط.گرایی.در.کش��ورهای.س��وریه،.عراق،.یمن..و.

افغانستان.که.مظاهر.حیات..اجتماعی.را.هدف.زشت.ترین.اعمال.تروریستی.قرارداده.اند،.گفت:.این.
وقایع.مسئولیت.کشورهای.مستقل.و.غیر.متعهد.را.در.یافتن.راه.حل.های.شایسته.دوچندان.می.کند.
وزیر.امور.خارجه.ایران.که.در.روز.20.مردادماه.دومین.دور.سفر.منطقه.ای.خود.را.پس.از.توافق.
هسته.ای،.از.کشور.لبنان.آغاز.کرده.بود،.پس.از.سفر.به.سوریه.و.پاکستان.و.مالقات.با.مقام.های.

این.کشورها،.شامگاه.22.مردادماه.وارد.دهلی.نو.شد.
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 تبصره ۳ قانون اصل ۴۴ در حوزه پتروشیمی ایراد دارد
پنجره.ایرانیان:.به.گفته.معاون.وزیر.نفت،.باید.70.درصد.
از.قیمت.هر.مجتمع.پتروش��یمی.واگذار.شده.برای.توسعه.
زیرساخت.ها.به.این.شرکت.برگردانده.می.شد،.در.حالی.که.

این.امر.اجرا.نشده.است.
به.گ��زارش.پایگاه.اطالع.رس��انی.وزارت.نفت،.عباس.
ش��عری.مقدم.ب��ا.اش��اره.به.این.ک��ه.تغییرات.س��ریع.و.
ب��دون.مطالع��ه.در.صنعت.پتروش��یمی.به.واس��طه.نحوه.
خصوصی.سازی.در.این.صنعت.س��بب.ایجاد.چالش.های.
بسیاری.شده.است،.گفت:.هم.اکنون.شرکت.ملی.صنایع.
پتروش��یمی.اختیارات.پیش��ین.خود.را.از.دست.داده.است..
مدیرعامل.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروش��یمی.گفت:.طبق.
قان��ون.بای��د.70.درصد.از.قیمت.هر.مجتمع.پتروش��یمی.
واگذار.ش��ده.برای.توس��عه.زیرس��اخت.ها.به.این.شرکت.
برگردانده.می.شد..در.حالی.که.این.امر.اجرا.نشده،.از.این.رو.
هم.اکنون.این.ش��رکت.درآمدی.ندارد،.اما.هنوز.همچنان.

وظیفه.توسعه.این.صنعت.را.برعهده.دارد.
وی.با.اش��اره.به.برگزاری.جلس��ه.مش��ترک.با.اعضای.
کمیس��یون.صنایع.و.معادن.مجلس.ش��ورای.اسالمی.در.
مورد.اصالح.تبصره.س��ه.قانون.اصل.44.گفت:.براساس.
این.قانون.شرکت.های.مادر.تخصصی.برای.سرمایه.گذاری.
در.مناط��ق.کمتر.توس��عه.یافته.و.مح��روم.باید.در.مرحله.
نخست.برای.جذب.سرمایه.گذار.فراخوان.دهند،.در.صورت.
نبود.تمایل.بخش.خصوصی.حق.س��رمایه.گذاری.تا.سقف.

49.درصد.به.آن.شرکت.داده.می.شود.

معاون.وزی��ر.نفت.با.بیان.این.که.فرآیند.اعالم.فراخوان.

برای.جذب.سرمایه.گذار.در.مناطق.کمتر.توسعه.یافته.زمانبر.

است.و.چابکی.شرکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.را.می.گیرد.،.

گف��ت:.در.این.فرآین��د.نیاز.به.مراودات.اداری.با.س��ازمان.
مدیریت.و.برنامه.ریزی،.دولت،.مجلس.و.غیره.است.

ش��عری.مقدم.تصریح.کرد:.براس��اس.قانون.ش��رکت.

ملی.صنایع.پتروشیمی،.در.صورت.تمایل.نداشتن.بخش.

خصوصی.به.سرمایه.گذاری.در.مناطق.کمتر.توسعه.یافته.،.

می.تواند.تا.س��قف.49.درصد.س��رمایه.گذاری.و.سه.سال.

بعد.از.راه.اندازی.واحد.س���هم.خود.را.به.بخش.خصوصی.
واگذار.کند.

ب��ه.گفته.مس��ئوالن.مرکز.پژوهش.ه��ای.مجلس.این.

قانون.دارای.ایراداتی.نیز.هست،.به.عنوان.مثال.در.صورت.

واگذاری.51.درصد.از.س��هام.ط��رح.به.بخش.خصوصی.

این.بخش.می.تواند.به.هر.دلیلی.از.اجرای.مراحل.س��اخت.

جلوگی��ری.کند،.بنابراین.هیچ.ش��خص.حقیقی.و.حقوقی.

حاضر.به.خرید.س��هم.49.درص��دی.NPC.در.این.طرح.
نخواهد.بود.

وی.ادامه.داد:.از.س��وی.دیگر.اگر.به.شرکت.ملی.صنایع.

پتروش��یمی.اجازه.بدهیم.که.ب��دون.برگزاری.فراخوان.در.

مناط��ق.محروم.س��رمایه.گذاری.کند،.ممکن.اس��ت.این.

س��رمایه.گذاری.در.طرح.ها.بدون.توجی��ه.اقتصادی.انجام.

شود.و.به.دلیل.زیانبار.بودن.آنها.هیچکس.تمایل.به.خرید.
سهام.NPC.نخواهد.داشت.

 آیین نامه اجرایی قانون اصالح الگوی مصرف انرژی تصویب شد
پنجره.ایرانیان:.هیات.وزیران.آیین.نامه.اجرایی.موضوع.قانون.اصالح.الگوی.مصرف.انرژی.را.
با.هدف.توسعه.و.ترویج.طرح.های.افزایش.کارآیی.و.بهبود.مدیریت.مصرف.انرژی.تصویب.کرد.
در.جلس��ه.هیات.دولت،.که.در.18.مردادماه.به.ریاس��ت.دکتر.حسن.روحانی،.رئیس.جمهوری.
برگزار.شد،.آیین.نامه.اجرایی.موضوع.قانون.اصالح.الگوی.مصرف.انرژی.با.هدف.توسعه.و.ترویج.
طرح.ه��ای.افزایش.کارآی��ی.و.بهبود.مدیریت.مصرف.انرژی.در.بخش.های.صنعت،.س��اختمان،.

کشاورزی.و.خدمات.از.طریق.استفاده.از.ظرفیت.های.بخش.خصوصی.و.تعاونی.تصویب.شد.
ایجاد.انگیزه.در.جذب.سرمایه.گذاری.بخش.های.خصوصی.و.تعاونی.در.اجرا.و.کاهش.مصرف.
انرژی.و.اشتغالزایی.در.کشور.با.ایجاد.حمایت.هایی.نظیر.یارانه.سود.تسهیالت،.تخفیف.در.هزینه.

بیمه.و.کاهش.تصدیگری.دولت.از.دیگر.اهداف.این.آیین.نامه.است.
آیی��ن.نامه.اجرایی.مربوط.به.اس��تفاده.از.ظرفیت.های.بخش.خصوص��ی.برای.اجرای.پروژه.ها.
و.طرح.های.تملک.دارایی.س��رمایه.ای.دس��تگاه.های.اجرایی.و.طرح.های.مصوب.مجامع.عمومی.

شرکت.های.دولتی.نیز.در.این.جلسه.از.تصویب.اعضای.هیات.دولت.گذشت.
به.موجب.این.آیین.نامه،.دستگاه.های.اجرایی.موظفند.برای.اجرای.طرح.های.کاهش.مصرف.
آب.و.انرژی.خود.با.ش��رکت.های.خدمات.انرژی.با.رعایت.دس��تورالعمل.مربوطه.در.قانون.برنامه.
پنجم.توسعه،.قرارداد.منعقد.و.تعهدات.بازپرداخت.مربوطه.را.به.میزان.انرژی.و.آب.صرفه.جویی.

شده،.از.محل.بودجه.های.مصوب.در.سال.های.آتی.پرداخت.کنند.

 لزوم نظارت شرکت ملی پتروشیمی بر کیفیت محصوالت صنایع پتروشیمی
پنجره.ایرانیان:.نقش.حاکمیتی.شرکت.ملی.پتروشیمی.نباید.
به.گسترش.و.توسعه.و.رشد.محصوالت.بی.کیفیت.این.صنعت.
منحصر.باشد،.بلکه.نظارت.و.هدایت.صنایع.پتروشیمی.در.بعد.
مطلوب.و.استاندارد.تولیدات.از.اهمیت.باالتری.برخوردار.است..
به.گزارش.روابط.عمومی.انجمن.ملی.صنایع.پالستیک.ایران.
)اینپیا(،.عزیزاله.نیری،.مدیر.عامل.ش��رکت.صنایع.پالس��تیک.
خوزس��تان.در.نامه.ای.به.شعری.مقدم.معاون.وزیر.نفت.در.امور.
پتروشیمی،.خواستار.نظارت.بر.محصوالت.پتروشیمی.به.لحاظ.

کیفیت.و.استاندارد.شد...

.نی��ری.ضمن.غیرقابل.انکار.دانس��تن.تالش.های.ش��رکت.

ملی.پتروشیمی.در.توس��عه.صنایع.پتروشیمی.کشور.به.لحاظ.

ارزش.آفرین��ی.و.رفع.نیازهای.داخلی.که.در.دهه.های.گذش��ته.

اتفاق.افتاده.اس��ت،.نوشت:.با.این.وجود.نقش.این.شرکت.نباید.

به.گسترش.و.توسعه.و.رشد.محصوالت.بی.کیفیت.این.صنعت.

منحص��ر.باش��د..وی.در.ادامه.بر.اهمیت.و.ض��رورت.نظارت.و.

هدایت.صنایع.پتروش��یمی.در.بعد.مطلوب.و.استاندارد.تولیدات.
محصوالت.پتروشیمی،.تاکید.کرد.

.این.تولیدکننده.با.اشاره.به.اینکه.جایگاه.و.اهمیت.محصوالت.

پتروش��یمی.در.حوزه.بهداش��ت.و.صنایع.غذایی.که.با.سالمت.

جامعه.در.ارتباط.است،.اظهار.داشت:.هنگامی.به.توسعه.مناسب.

و.مطلوب.می.رسیم.که.تولیدات.صنایع.ما.تنها.نام.محصول.را.

یدک.نکش��ند؛.بلکه.مشخصات.الزم.را.در.حد.استاندارد.داشته.

باش��ند.تا.مصرف.آنها.در.س��یر.مراحل.تولید.محصوالت.دیگر.

نیز.به.تولید.مناس��ب.منجر.شود..بر.اساس.نامه.نیری،.ارزیابی.

کیفیت.و.بهینه.بودن.محصول.ش��رکت.های.پایین.دستی.این.

صنعت.نیازمند.نظارت.و.برخورداری.از.دانش.کافی.بوده.که.آن.
نیز.در.اختیار.شرکت.ملی.پتروشیمی.است.
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 ساخت و ساز در آلمان با رویکرد بهره وری انرژی تا سال ۲۰۲۰
پنجره.ایرانیان:.آلمان.برنامه..های.نوین.ساخت.و.س��از.
در.س��اختمان.ها.را.با.رویکرد.بهره..وری.انرژی.تا.س��ال.

2020.به.مرحله.اجرا.می.گذارد.
رویکرد.بهره..وری.انرژی.در.س��اخت.و.ساز.به.معنای.
س��رمایه..گذاری.ب��رای.تضمی��ن.آینده.و.اس��تقالل.از.
هزینه.های.رو.به.افزایش.انرژی.است..حفاظت.از.منابع.
برای.نس��ل..های.آین��ده.و.صرفه..جوی��ی.در.هزینه..های.
انرژی،.در.نگاه.نخست.تنها.دالیل.اصلی.برای.ساخت.

و.ساز.با.بهره..وری.انرژی.هستند..
در.آلمان.این.امر.با.قوانین.دقیق.و.به..روز.دولت.برای.
س��اخت..های.جدید.یا.بازسازی..های.فراتر.از.این.اهداف.

اعمال.می.شود.
...براس��اس.گ��زارش.دنی��ای.اقتصاد،.کش��ور.آلمان.
ت��ا.س���ال.2020.اق��دام.به.اجرای.س��ه.قان��ون.مهم.و.
س��ختگ�یرانه.در.مفاد.دس��تورالعمل.کاربردهای.حرارتی.
انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.و.ص�رفه.جوی��ی.انرژی،.ازجمله.
20درصد.کاهش.در.میزان.انتش���ار.گازه�ای.گلخانه..ای.
و.20درص��د.افزایش.در.س��هم.کل�ی.اتح�ادی��ه.اروپا.از.
انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.و.20.درص��د.افزایش.بهره..وری.

انرژی.ک�رده..است.
.بن��ا.ب��ر.این.گزارش،.براس��اس.قان��ون.کاربردهای.
حرارت��ی.انرژی..ه��ای.تجدیدپذیر..از.س��ال.2009.در.
س��اختمان.ها.و.س��اخت..های.جدید،.بخش��ی.از.انرژی.
گرمایی.باید.از.منابع.انرژی.تجدیدپذیر.حاصل.گردد.

این.قانون.ساخت.و.ساز،.زمانی.پاسخ.داده.شده.است.

که.ساختمان.ها.از.15درصد.از.انرژی.خورشیدی،.یا.50.

درصد.از.انرژی.زمین.گرمایی.و.انرژی.زیس��ت..توده.و.

یا.30درصد.از.انرژی.بیوگاز.استفاده.کنند..این.درحالی.

اس��ت.که.این.مقادیر.فنی.در.س��ال.های.آتی.افزایش.
خواهند.یافت.

براساس.برنامه.ساخت.با.بهره..وری.انرژی.در.آلمان،.

برای.اس��تقرار،.خرید.یا.تولید.سیستم.های.ساخت.های.
جدید،.وام.های.کم..بهره.اعطا.می.شود.

از.س��ال.2009.این.برنامه.از.فناوری.های.استفاده.از.

انرژی.های.گرمایشی.نیز.پشتیبانی...و.توسعه.خانه.های.

غیرفع��ال.)پس��یو(.را.تش��ویق.می.کن��د..ضمن��ا.برای.

اقدامات.نوس��ازی.جهت.افزایش.به��ره.وری.انرژی.در.

ساختمان.های.موجود.با.پروانه.کار.تا.سال.1994.برنامه.

توانبخش��ی.بهره.وری.انرژی.به.تصویب.رسانده.است..

هدف.این.برنامه.ترویج.ارتقای.س��اختمان.ها.به.سطح.
انرژی.مناسب.است.

 تصمیم هند برای سرمایه گذاری سه میلیارد دالری در پتروشیمی ایران
پنج��ره.ایرانیان:.منابع.هندی.از.برنامه.ش��رکت.نفت.
هن��د.برای.س��اخت.یک.مجتمع.پتروش��یمی.به.ارزش.
سه.میلیارد.دالر.در.جمهوری.اسالمی.ایران،.بعد.از.لغو.

تحریم.ها.خبر.دادند.
به.گزارش.خبرگزاری.بی.بی.س��ی،.دسترس��ی.به.گاز.
طبیعی.ارزان.قیمت.به.عنوان.ماده.خام.این.پاالیش��گاه،.
ش��رطی.است.که.هند.برای.س��اخت.این.پروژه.با.تولید.
س��االنه.یک.میلی��ون.تن.محصول،.به.دنب��ال.برآورده.

کردن.آن.است.

پی��ش.از.این.خبرهایی.از.مذاکرات.ایران.و.هند.برای.

همکاری.در.صنعت.پتروش��یمی.منتشر.شده.بود..اواخر.

فرودین.ماه.امسال.یک.هیات.تجاری.هندی.به.تهران.

سفر.کرد.که.با.هدف.مشارکت.در.پروژه.های.پتروشیمی.
به.ایران.آمده.بودند..

در.آن.زم��ان.گفته.ش��د.ک��ه.مهمترین.مح��ور.این.

مذاکرات.دوجانبه،.مش��ارکت.و.سرمایه.گذاری.هندی.ها.

در.ط��رح.س��اخت.چند.مجتم��ع.جدید.پتروش��یمی.در.
عسلویه.و.بندر.چابهار.بوده.است.

وزی��ر.کش��تیرانی.و.حم��ل.و.نقل.هند.نی��ز.دو.هفته.

پیش.در.جریان.س��فر.محمدجواد.ظری��ف.وزیر.خارجه.

کشورمان.به.هند،.از.تمایل.کشورش.به.سرمایه.گذاری.

در.طرح.ه��ای.نفت.و.گاز.و.پتروش��یمی.خب��ر.داده.بود..

شرکت.های.هندی.برای.ورود.به.بازار.نفت.و.پتروشیمی.

ایران.بعد.از.برطرف.ش��دن.تحریم.ه��ای.بین.المللی،.از.

هم.اکنون.در.حال.رقابت.با.ش��رکت.های.دولتی.چینی.و.

همین.طور.کمپانی.های.بزرگ.نفتی.مانند.رویال.داچ.شل.
و.توتال.هستند.

 ساخت پاالیشگاه آناهیتا ۵۰۰۰ نفر را مشغول به کار می کند
پنجره.ایرانیان:.به.گفته.رئیس.سازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.استان.کرمانشاه،.5.
هزار.نفر.در.مدت.زمان.ساخت.پاالیشگاه.150هزار.بشکه.ای.آناهیتا.در.این.مجموعه.

مشغول.به.کار.خواهند.بود..
به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم.از.کرمانشاه،.وجود.بزرگراه.بین.المللی.کربال،.فرودگاه.
بین.المللی.کرمانش��اه.و.کریدور.هوایی.در.مسیر.اروپا،.راه.آهن.غرب.کشور،.منابع.آبی.

طرح.های.گرمس��یری،.نیروی.کار.متخصص.و.غی��ره.از.جمله.مهمترین.ظرفیت.ها..و.

قابلیت.های.اس��تان.کرمانشاه.در.زمینه.توسعه.اقتصاد.و.تجارت.است..با.آغاز.عملیات.

اجرایی.و.بهره.برداری.از.پاالیش��گاه.150.هزار.بش��که.ای.آناهیتا.و.پتروشیمی.چهارم.

اس��تان.در.شهرستان.اس��الم.آباد.غرب.رتبه.صنعتی.کرمانشاه.بهبود.قابل.مالحظه.ای.
خواهد.کرد.
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 ایران قدرت بزرگ پتروشیمی منطقه در سال ١۴۰۴ خواهد بود
پنج��ره.ایرانیان:.با.روند.رو.به.رش��د.توس��عه.صنعت.
پتروش��یمی،.ت��ا.اف��ق.1404.ای��ران.به.ق��درت.بزرگ.

پتروشیمی.منطقه.بدل.خواهد.شد.
ب��ه.گ��زارش.ش��انا،.محمدحس��ن.پیون��دی.معاون،.
مدیرعامل.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.اظهار.کرد:.
ب��ا.ایجاد.زیرس��اخت.های.الزم.برای.تبدی��ل.متانول.به.
پروپیل��ن.فرصتی.جدی��د.برای.تحقق.اه��داف.صنعت.
پتروش��یمی.فراهم.می.ش��ود.و.به.عن��وان.عامل.اصلی.
توسعه.صنایع.میانی،.پایین.دستی.و.اشتغال،.باعث.جذب.

سرمایه.گذاری.می.شود.
پیوندی.با.بیان.این.که.کمبود.پروپیلن.کشور.از.طریق.
تبدیل.متان��ول.به.پروپیلن.برطرف.خواهد.ش��د،.گفت:.
حجم.متانولی.که.کشور.در.پنج.سال.آینده.خواهد.داشت.
و.تولید.آن.به.حدود.20.میلیون.تن.خواهد.رسید،.می.تواند.
در.مسیر.توسعه.زنجیره.ارزش.و.تولید.پروپیلن.و.مشتقات.
آن.به.کار.گرفته.ش��ود.و.افزون.بر.تامی��ن.نیاز.داخل.در.

زمینه.صادرات.نیز.بر.اقتصاد.کشور.تاثیرگذار.باشد.
مع��اون.مدیرعامل.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروش��یمی.
ادامه.داد:.در.آینده.حجم.باالیی.از.اتیلن.در.کش��ور.تولید.
می.شود.و.بعد.از.دسترسی.به.منابع.عظیم.پارس.جنوبی.
حجم.باالیی.اتان.در.دس��ترس..خواهد.بود.و.با.توجه.به.
این.که.اتیلن.و.پلی.اتیلن.بس��یار.زیادی.در.کشور.تولید.
کرده.ای��م،.افق.جدیدی.را.در.صنعت.پتروش��یمی.ایران.

شاهد.خواهیم.بود.
معاون.مدیرعامل.شرکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.ایران.
افزود:.با.توجه.به.گش��ایش.اعتبارات.اس��نادی.)ال.سی.(.
کش��ور.چین،.تا.پنج.سال.آینده.حدود.20.میلیون.تن.به.
ظرفیت.تولید.متانول.کشور.افزوده.می.شود،.از.این.رو.باید.
از.امروز.به.فکر.توس��عه.صنایع.تکمیلی.متانول.باش��یم،.
ضمن.این.که.امید.داریم.بخش��ی.از.متانول.تولید.ش��ده.

به.پروپیلن.بدل.شود.
وی.ادام��ه.داد:.با.افزایش.می��زان.متانول.نه.تنها.نیاز.
داخلی.تامین.می.شود،.بلکه.بازارهای.خارجی.تحت.تاثیر.
ای��ن.عرضه.قرار.می.گیرد.و.قیمت.ها.تغییر.خواهد.کرد.و.
بای��د.از.حاال.به.فکر.تبدیل.متانول.به.پروپیلن.و.ارزیابی.
بازارهای.آن.باشیم.و.بخش.خصوصی.را.برای.حضور.در.

این.بازار.ترغیب.کنیم.

 شرکت های هندی و کره ای در خوزستان پارک انرژی احداث می کنند 
پنجره.ایرانیان.شرکت.های.هندی.و.کره.ای.اعالم.کرده.اند.
قصد.دارند.با.همکاری.شرکت.های.ایرانی.یک.پارک.انرژی.
به.ارزش.10.میلیارد.دالر.در.استان.خوزستان.احداث.کنند.
.به.گزارش.خبرگزاری.فارس،.شرکت.های.سرمایه.گذاری.
از.کره.جنوبی.و.هند،.آمادگی.خود.را.برای.سرمایه.گذاری.در.

بخش.انرژی.ایران.اعالم.کردند.
بر.این.اس��اس،.این.ش��رکت.ها.قرار.اس��ت.با.مش��ارکت.
شرکت.های.ایرانی.یک.پارک.انرژی.با.سرمایه.گذاری.حدود.

10.میلیارد.دالر.در.خوزستان.ایجاد.کنند.
شرکت.های.ایرانی.نیز.اعالم.کرده.اند.آمادگی.دارند.تا.30.

درصد.از.سرمایه.مورد.نیاز.ایجاد.این.پارک.را.تامین.کنند.و.

طرف.های.خارجی.نیز.باقیمانده.س��رمایه.مورد.نیاز.را.تامین.
خواهند.کرد.

این.پارک.ش��امل.ایجاد.چند.نیروگاه.تولید.برق.با.ظرفیت.
تولید.بیش.از.هزار.مگاوات.نیرو.خواهد.بود.

 پیشرفت ٧۵ درصدی بزرگترین واحد تولید متانول جهان
پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.متانول.کاوه.با.هدف.اح��داث.بزرگترین.واحد.تولید.متانول.در.
جه��ان.ب��ا.درجه.کیفی.A–A.و.ظرفی��ت.7000.تن.در.روز.در.بندر.دیر.واقع.در.بوش��هر..

تاسیس.و.در.حال.حاضر.فاز.ساخت.و.ساز.خود.را.پشت.سر.می.گذارد.
به.گزارش.شانا،.شرکت.سوییسی.متانول.کازاله.به.همراه.شرکت.فنی.مهندسی.پیدک.با.
ملیت.ایرانی.و.فعال.در.حوزه.نفت.و.گاز.و.صنایع.پتروشیمی.به.عنوان.پیمانکار.مهندسی.
اولی��ه،.مهندس��ی.جزئیات.و.تدارکات.پ��روژه.در.این.پروژه.مش��ارکت.دارند..و.پیش.بینی.
می.شود.تا.پایان.سال.2015.فاز.اجرایی.آن.به.پایان.برسد..ظرفیت.فعلی.کشور.حدود.3.5.
میلیون.تن.در.س��ال.اس��ت.که.در.صورت.اجرای.این.طرح.ها.به.خصوص.متانول.کاوه.،.در.
زمانبندی.مقرر.ظرفیت.اس��می.متانول.کشور.در.س��ال.های.آتی.به.حدود.20.میلیون.تن.

در.سال.خواهد.رسید.
ایران.به.دلیل.بهره.مندی.از.ذخایر.عظیم.گازی.در.صورت.سرمایه.گذاری.در.پروژه.هایی.
نظیر..MTO/NTP.برای.تولید.الفین.ها.از.متانول.می.تواند.پیش��تاز.باش��د..این.طرح.ها.

می.توانند.مصرف.متانول.داخلی.را.به.شدت.افزایش.دهند.

کش��ورهای.چین،.ژاپن،.کره.جنوبی،.هند،.سنگاپور،.تایوان،.تایلند،.ترکیه،.اروپای.غربی.

ب��ا.جمع.کل.واردات.15.میلی��ون.تن.عمده.ترین.بازارهای.هدف.ب��رای.متانول.صادراتی.

خاورمیانه..محس��وب.می.شوند..از.این.رو.ابراهیم.عسکریان،.مدیرعامل.پتروشیمی.متانول.

کاوه.با.اشاره.به.پیشرفت.فیزیکی.75.درصدی.فاز.نخست.این.طرح.گفته.بود:.در.صورت.

حمایت.دولت،.فاز.دوم.این.پروژه.پس.از.پایان.کار.در.فاز.نخس��ت.آغاز.می.ش��ود..وی.از.

مراحل.نهایی.نصب.و.ساخت.واحدهای.یوتیلیتی،.نصب.راکتور.و.برج.های.تقطیر.و.واحد.

نیروگاهی.این.طرح.خبر.داده.و.افزوده.بود:.با.راه.اندازی.این.طرح.روزانه.هفت.هزار.تن.به.
تولید.متانول.کشور.افزوده.می.شود.

گفتنی.اس��ت،.متانول.مایعی.ش��فاف.و.بی.رنگ.است.که.به.طورگس��ترده.در.تولید.انواع.

مختل��ف.مواد.ش��یمیایی.همانند.فرمالدئید،.رزین.ها،.DMEMTBE.،.اس��ید.اس��تیک،.

حالل.ها،.الفین.ها.و.غیره.استفاده.می.شود..همچنین.متانول.را.می.توان.به.عنوان.یک.منبع.

انرژی.پاک.برای.توربین.ها،.اتومبیل.ها،.س��وخت.بیل.ه��ای.الکتریکی.و.غیره.مورد.توجه.
قرار.داد.که.ضمن.سازگاری.با.محیط.زیست،.دارای.ارزش.حرارتی.باال.و.موثری.است.
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 اصالح قوانین و مقررات دست و پاگیر در صنعت پتروشیمی ایران
پنجره.ایرانیان:.مدیر.عامل.شرکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.همسو.با.سیاست.های.جدید.این.
ش��رکت.با.مدیریت.هوشمند.و.استراتژیک،.از.اصالح.قوانین.و.مقررات.دست.و.پاگیر.جهت.

صدور.مجوز.ها.و.تسهیل.در.کسب.و.کار.این.صنعت.خبر.داد.
به.گزارش.ش��انا،.عباس.شعری.مقدم.در.چهاردهمین.جلسه.کمیته.راهبری.شرکت.ملی.
صنایع.پتروش��یمی.که.با.هدف.تدوین.پنج.گام.مفاد.بس��ته.آرمانی.استراتژیک.شرکت.ملی.
صنایع.پتروش��یمی.تشکیل.ش��د،.با.اش��اره.به.این.که.هدف.اصلی.ما.جذب.سرمایه.گذار.و.
فعال.کردن.بخش.خصوصی.در.طرح.های.پتروش��یمی.اس��ت،.افزود:.در.این.میان.ش��رکت.
ملی.صنایع.پتروشیمی.باید.زمینه.ساز.رشد.و.انتقال.دانش.و.تجربیات،.میان.فعاالن.صنعت.

پتروشیمی.باشد.
وی.مهمترین.خدمات.قابل.ارائه.برای.مش��تریان.این.صنعت.را.ارائه.نقش��ه.راه.توس��عه.
فناوری.در.حوزه.صنعت.پتروشیمی،.معرفی.فرصت.های.سرمایه.گذاری،.ارائه.چارچوب.های.
حقوقی.و.قراردادی.در.صنعت.پتروشیمی.و.ایفای.نقش.رگوالتوری.و.تسهیلگری.در.صنعت.

پتروشیمی.بیان.کرد.
همچنین،.علینقی.مش��ایخی،.مش��اور.مدیرعامل.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.در.ادامه.
تدوین.پنج.گام.مفاد.بس��ته.آرمانی.استراتژیک.شرکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.گفت:.با.تدوین.
برنامه.اس��تراتژیک.شرکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.باید.زمینه.های.رشد.و.توسعه.کالن.صنعت.
پتروشیمی.فراهم.شود،.بدیهی.است.با.ایجاد.مشوق.های.الزم.در.صنعت.پتروشیمی.می.توان.به.
جذب،.تشویق.و.اعتمادسازی.برای.انجام.سرمایه.گذاری.در.طرح.ها.از.سوی.مردم.امیدوارتر.بود.
وی.ب��ا.تش��ریح.یکی.دیگر.از.گام.های.مفاد.بس��ته.آرمانی.در.زمینه.مح��دوده.خدمات.و.
مش��تریان.اظهار.کرد:.به.منظور.شناسایی.قابلیت.های.ویژه.شرکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.
در.نقش.جدید.آن،.باید.مش��تریان.این.ش��رکت.مشخص.شوند.و.بر.آن.اساس،.نوع.خدمات.
ارائه.شده.به.ایشان.را.تبیین.کرد..مشایخی.گفت:.شرکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.با.رویکرد.
توسعه.ای.باید.پاسخگوی.سوال.هایی.باشد.تا.بتواند.توانایی.ها.و.قابلیت.های.این.شرکت.را.در.

ارائه.خدمات.و.محصوالت.برای.مشتریان.تبیین.کند.

 تالش ساسول آفریقای جنوبی جهت بازگشت به صنایع پتروشیمی ایران 
پنجره.ایرانیان:.معاون.وزیر.نفت.در.امور.پتروش��یمی.از.ابراز.
تمایل.دوباره.ش��رکت.ساسول.آفریقای.جنوبی.برای.حضور.در.

صنعت.پتروشیمی.کشورمان.خبر.داد.
به.گزارش.ش��انا،.عباس.ش��عری.مقدم.از.ابراز.تمایل.دوباره.
مس��ئوالن.ش��رکت.ساس��ول.آفریقای.جنوبی.برای.حضور.در.
صنعت.پتروش��یمی.ایران.خبر.داد.و.گف��ت:.با.کاهش.جهانی.
قیم��ت.نفت،.پروژه.های.تبدیل.گاز.ب��ه.فرآورده.های.نفتی.این.
شرکت.در.آمریکای.ش��مالی.دیگر.توجیه.اقتصادی.نداشته،.از.
این.رو.این.شرکت.با.توجه.به.تجربه.موفقی.که.در.ایران.داشته.
به.دنبال.س��رمایه.گذاری.با.سود.باالتر.در.طرح.های.پتروشیمی.

ایران.است.
وی.گف��ت:.اولویت.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروش��یمی.ایران.
برای.جذب.سرمایه.گذاری.در.صنعت.پتروشیمی.فاینانس.های.
خارجی.اس��ت،.زیرا.منابع.صندوق.توسعه.ملی.پول.نفت.کشور.
اس��ت.که.باید.صرف.توس��عه.ش��ود..معاون.وزیر.نفت.در.امور.
پتروش��یمی.گفت:.بانک.های.خارجی.با.وجود.اطالع.از.شرایط.
فعلی.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.همچنان.تمایل.بسیاری.
برای.هم��کاری.دارند،.زیرا.در.س��ال.های.گذش��ته.و.با.وجود.
تحریم،.اقساط.فاینانس.هایی.خارجی.را.مرتب.پرداخت.کرده.ایم.
و.همین.موضوع.باعث.خوش��نامی.و.اعتبار.شرکت.ملی.صنایع.

پتروشیمی.در.سطح.جهانی.است.

طرح.الفین.نهم.)پتروش��یمی.آریاساس��ول(.بزرگترین.واحد.

الفین.گازی.به.ش��مار.می.رود.که.در.زمینی.به.مس��احت.بیش.

از.78.هکتار.در.منطقه.ویژه.اقتصادی.انرژی.پارس.واقع.ش��ده.

اس��ت..در.راس��تای.سیاس��تگذاری.های.اقتصادی.برنامه.سوم.

توس��عه.و.با.توجه.به.اعالم.آمادگی.ش��رکت.ساسول.آفریقای.

جنوبی.در.مشارکت.و.سرمایه.گذاری.پروژه.الفین.نهم،.شرکت.

پلیمر.آریا.ساس��ول.با.مشارکت.مس��اوی.50.درصدی.شرکت.
آفریقایی.و.شرکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.تاسیس.شد.

مجتمع.پتروش��یمی.آریاساس��ول.با.هدف.تولید.ساالنه.یک.

میلیون.تن.اتیلن،.300.هزار.تن.پلی.اتیلن.س��بک.و.300.هزار.

تن.پلی.اتیلن.متوسط.و.سنگین.احداث.شده.است..ساالنه.یک.

میلی��ون.و.267.ه��زار.تن.اتان.مورد.نی��از.این.طرح.از.مجتمع.

پتروشیمی.پارس.در.منطقه.ویژه.اقتصادی.انرژی.پارس.تامین.

می.ش��ود..برای.ساخت.پلیمر.آریاساس��ول.یک.میلیارد.و.350.

میلیون.یورو.توسط.ایران.و.آفریقای.جنوبی.به.صورت.مساوی.
سرمایه.گذاری.شده.است.

 پیشنهاد به کره ای ها برای تولید مشترک تجهیزات با سازندگان ایرانی
پنج��ره.ایرانیان:.به.گفته.محمدحس��ن.پیون��دی،.توان.
س��ازندگان.و.پیمانکاران.ایرانی.نسبت.به.یک.دهه.گذشته.
کام��ال.افزایش.یافته.و.به.ش��رکت.های.کره.ای.پیش��نهاد.
دادیم.برای.ساخت.تجهیزات.از.مشارکت.سازندگان.ایرانی.

استفاده.کنند.
به.گزارش.خبرگزاری.ش��انا،.معاون.مدیرعامل.شرکت.ملی.
صنایع.پتروش��یمی.ایران.با.اش��اره.به.دیدار.بیژن.زنگنه،.وزیر.
نفت.با.وزیر.زیرساخت.و.حمل..ونقل.کره.جنوبی.و.هیات.همراه.

گفت:.امروز.کره.جنوبی.همچون.س��ایر.کشورهای.آسیایی.و.

اروپای��ی.با.حض��ور.در.ایران.آمادگی.خ��ود.را.برای.حضوری.
دوباره.در.صنعت.نفت،.گاز.و.پتروشیمی.ایران.اعالم.کرد.

پیون��دی.با.اش��اره.ب��ه.عالقمندی.ش��رکت.های.کره.ای.

برای.حضور.در.صنعت.پتروش��یمی.ای��ران،.گفت:.پیش.از.

تشدید.تحریم.های.بین.المللی.این.شرکت.ها.در.بخش.های.

مهندس��ی.و.تامین.تجهیزات.و.کاال.در.این.صنعت.فعالیت.
قابل.قبولی.داشته.اند.

پیوندی.گفت:.در.مذاکرات.با.ش��رکت.ها.و.س��رمایه.گذاران.

کره.ای.به.آنها.پیشنهاد.شد،.با.همکاری.و.استفاده.از.توانمندی.

ش��رکت.های.ایران��ی.می.توانند.تجهیزات.م��ورد.نیاز.صنعت.
پتروشیمی.ایران.و.کشورهای.منطقه.خاورمیانه.را.تامین.کنند.
وی.با.اشاره.به.تمایل.سرمایه.گذاری.مستقیم.و.غیر.مستقیم.
شرکت.ها.و.سرمایه.گذاران.کره.جنوبی.در.صنعت.پتروشیمی.
ایران،.گفت:.به.طور.حتم.پتانس��یل.های.بالقوه.سرمایه.گذاری.

خارجی.با.لغو.تحریم.ها.بالفعل.خواهند.شد.
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 یک تونل انرژی در مشهد به بهره برداری رسید
پنجره.ایرانیان:.تونل.انرژی.طالقانی.�.س��جاد.در.ش��هر.مشهد.با.حضور.معاون.وزیر.نیرو.

در.امور.برق.و.انرژی،.در.تاریخ.30.مردادماه.به.بهره.برداری.رسید.
ب��ه.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.یک.تونل.انرژی.به.ط��ول.3000.متر.که.میان.مناطق.
س��جاد.و.طالقانی.در.ش��هر.مش��هد.حفر.ش��ده،.در.تاریخ.30.مردادماه.با.حضور.هوشنگ.

فالحتیان،.معاون.وزیر.نیرو.در.امور.برق.و.انرژی.مورد.بهره.برداری.قرار.گرفت.
محمدحسن.متولی.زاده.مدیرعامل.شرکت.برق.منطقه.ای.خراسان.در.این.خصوص.اظهار.
داش��ت:.پس��ت.GIS.س��جاد.با.ظرفیت.60.مگاولت.آمپر،.دارای.دو.ترانسفورماتور.است.و.
در.زمینی.به.مس��احت.730.مترمربع.احداث.ش��ده.است.که.توس��ط.تونل.انرژی.به.پست.

132کیلو.ولت.طالقانی.متصل.می.شود.
این.مقام.مس��ئول.با.بیان.اینکه.باتوجه.به.افزایش.قیمت.زمین.در.ش��هر.مشهد،.شرکت.
برق.منطقه.ای.خراسان.احداث.پست.های.فشارقوی.با.مساحت.کمتر.را.در.دست.اقدام.دارد،.
گفت:.درحال.حاضر.پست.های.معمولی.در.زمینی.به.مساحت.10هزارمترمربع.اجرا.می.شوند.

که.با.اجرای.پست.های..GIS،.این.مساحت.به.کمتر.از.هزار.مترمربع.کاهش.خواهد.یافت.
وی.اف��زود:.این.تون��ل.به.طول.3.کیلومتر،.با.حجم.خاک.ب��رداری.32.هزار.مترمکعب.و.

حجم.بتن.ریزی.7.هزار.مترمکعب.با.هزینه.200.میلیارد.ریال.اجرا.شده.است.
متولی.زاده.هدف.از.اجرای.این.تونل.انرژی.را.تامین.برق.مطمئن.مش��ترکان،.تامین.برق.
متقاضیان.جدید،کاهش.تلفات.و.افزایش.ضریب.اطمینان.شبکه.بیان.کرد.و.گفت:.در.این.
تون��ل.انرژی،.19.2.کیلومتر.کابل.132.کیلوولت.به.صورت.دومداره.اجرا.ش��ده.اس��ت.که.
امکان.توسعه.خطوط.و.حفظ.زیبایی.شهری.از.دیگر.اهداف.این.پروژه.محسوب.می.شود.

همچنین،.هوش��نگ.فالحتی��ان،.معاون.وزیر.نیرو.در.امور.برق.و.انرژی.در.این.مراس��م.

اظهار.داش��ت:..صنعت.برق.خراس��ان.800.م��گاوات.برق.مازاد.خود.را.ص��ادر.می.کند.و.با.

توجه.به.اینکه.س��االنه.بین.60..تا.100.هزار.مشترک.جدید.در.استان.های.خراسان.افزوده.

می.شود،.شرکت.برق.منطقه.ای.خراسان.توانسته.نیاز.مشترکان.خانگی.و.صنعتی.را.به.خوبی.
پاسخگو.باشد.

 درخواست کشورهای خارجی برای بازسازی پاالیشگاه های ایران
پنجره.ایرانیان:.برخی.از.شرکت.های.خدماتی.فعال.در.صنعت.
نفت.از.کش��ورهای.استرالیا،.فرانس��ه،.چین.و.کره.که.پیش.از.
اعمال.تحریم.ها.در.س��اخت.پاالیش��گاه..در.ایران.فعال.بودند،.
اخیرا.و.پس.از.مذاکرات.ایران.و.6.کشور.جهان.درخواست.خود.

را.برای.بازگشت.به.صنعت.نفت.ایران.ارسال.کرده.اند.
.به.گزارش.خبرگزاری.فارس،.برخی.از.شرکت.های.خدماتی.
فع��ال.در.صنعت.نفت.که.پیش.از.اعمال.تحریم.ها.در.س��اخت.
پاالیشگاه..در.ایران.فعال.بودند.اخیرا.و.پس.از.مذاکرات.ایران.و.
6.کشور.جهان.درخواست.خود.را.برای.بازگشت.به.صنعت.نفت.

ایران.ارسال.کرده.اند.
بعضی.از.منابع.خبری.اعالم.کردند.این.ش��رکت.ها.ش��امل.
ورلی.پارسونز.استرالیا،.اکسنز.و.تکنیپ.فرانسه،.دایلم.کره.جنوبی.
و.شرکت.مهندسی.سینوپک.چین.هستند..شرکت.های.خدمات.
نفتی.بین.المللی.در.تالش.برای.به.دست.آوردن.قراردادهای.ده.ها.
میلیارد.دالری.برای.تعمیر.و.نوسازی.پاالیشگاه.های.نفتی.ایران.
پس.از.لغو.تحریم.ها.هستند.و.انتظار.دارند.مانند.گذشته.بتوانند.

به.صنعت.نفت.ایران.بازگردند..
ایران.هم.اکنون.نیازمند.تکمیل.طرح.های.نوسازی.و.توسعه.
صنایع.پاالیش��ی.و.پتروشیمی.خود.اس��ت،.اما.این.طرح.ها.به.
دلیل.تحریم.ها.در.پنج.سال.گذشته.با.تاخیر.و.مشکالتی.روبرو.
شده.اند..منابع.نزدیک.به.شرکت.های.خارجی.که.برای.مذاکره.با.

مقام.های.ایرانی.به.تهران.آمده.اند،.گفته.اند.این.پروژه.های.تعمیر.
و.نوسازی،.حداقل.صدمیلیارد.دالر.برآورد.شده.است.

این.ش��رکت.ها.از.اظهارنظر.درب��اره.اینکه.آیا.مدیران.آنها.به.

تهران.س��فر.کرده.اند.و.مذاکراتی.با.مقام.های.ایرانی.داشته.اند،.

خودداری.کردند..در.همین.رابطه.یک.مقام.مسئول.در.صنعت.

نفت.ب��ه.خبرگ��زاری.رویترز.گف��ت:.طرح.ه��ای.ارتقای.چند.

پاالیشگاه.بزرگ.در.ایران.با.تشدید.تحریم.ها.و.در.پی.آن.خروج.

شرکت.ها.و.توقف.صدور.تجهیزات.متوقف.شدند..بیژن.زنگنه،.

وزیر.نفت.ایران.ماه.گذش��ته.اعالم.کرده.بود.ایران.در.نظر.دارد.

ظرف.10.س��ال.آینده.80.میلی��ارد.دالر.در.طرح.های.ارتقاء.و.
نوسازی.صنایع.پتروشیمی.سرمایه.گذاری.کند.

این.درخواس��ت.ها.در.حالی.مطرح.می.شود.که.پس.از.خروج.

این.شرکت.ها.به.دلیل.تحریم.ایران،.سازندگان.ایرانی.با.استفاده.

از.توانایی.های.داخلی.توانس��تند.اقدام.به.احداث.پاالیش��گاه.و.

پتروش��یمی.های.جدید.کنند.ک��ه.از.جمله.این.پاالیش��گاه.ها.

می.توان.به.پاالیش��گاه.س��تاره.خلیج.فارس.اش��اره.کرد.که.در.

ص��ورت.اتم��ام.کش��ور.را.از.واردات.بنزین.بی.نی��از.کرده.و.به.
صادرکننده.بنزین.تبدیل.می.کند.

 خیز ایران برای بازپس گرفتن سهم خود در بازار پتروشیمی اروپا 
پنج��ره.ایرانی��ان:.ب��ه.گفت��ه.مدیرعامل.ش��رکت.بازرگانی.
پتروش��یمی،.در.سال.های.تحریم.شرکت.های.بزرگی.توانستند.
ج��ای.ایران.را.در.بازار.اروپ��ا.در.اختیار.بگیرند،.بنابراین.بازپس.

گیری.این.سهم.در.بازار.دشوار.خواهد.بود.
به.گزارش.ایرنا،.مهدی.ش��ریفی.نیک.نفس.با.تشریح.برنامه.
ای��ران.برای.بازپس.گیری.س��هم.س��ابق.در.ب��ازار.محصوالت.
پتروش��یمی.اروپا،.اظهار.کرد:.ما.تالش.می.کنیم.س��همیه.های.
تخصیصی.گرفته.و.به.صورت.ترجیحی.وارد.بازار.اروپا.ش��ویم..

مدیرعامل.ش��رکت.بازرگانی.پتروش��یمی.با.بی��ان.این.که.در.

سال.های.تحریم،.ما.از.بازار.محصوالت.پتروشیمی.اروپا.غایب.

بودیم،.اضافه.کرد:.با.رفع.تحریم.ها،.درهای.بازار.اروپا.برای.ما.باز.
شده.و.محموله.های.پتروشیمی.ایران.روانه.این.بازار.خواهد.شد.
شریفی.یادآور.شد:.اما.باید.توجه.داشت.که.در.طول.سال.های.
تحریم،.ش��رکت.های.بزرگی.توانس��تند.جای.ایران.را.در.بازار.
اروپا.در.اختیار.بگیرند،.بنابراین.بازپس.گیری.سهم.خود.در.این.
بازار،.سخت.خواهد.بود..مدیرعامل.شرکت.بازرگانی.پتروشیمی.

افزود:.البته.ما.در.طول.این.سال.ها،.ساختار.شرکت.های.خود.در.

اروپا.را.حف��ظ.کرده.ایم.و.هم.اکنون.در.صدد.بازنگری.و.احیای.
آنها.هستیم.

ش��ریفی.با.بیان.این.که.در.حال.حاضر،.تعدادی.متقاضی.از.

اروپا.داریم،.اظهار.کرد:.تالش.ما.این.است.که.با.رفع.تحریم.ها.

سهم.س��ابق.خود.در.بازار.اروپا.را.در.کوتاه.مدت.بازپس.گرفته.

و.همانند.گذش��ته.30.درصد.محصوالت.خ��ود.را.به.این.بازار.
صادر.کنیم.
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 صادرات یک میلیارد و ۴9۴ میلیون دالر انواع محصوالت پتروشیمی
.پنجره.ایرانیان:.به.گفته.مدیرعامل.شرکت.بازرگانی.
پتروش��یمی،.از.ابتدای.سال.جاری.تا.پایان.مردادماه.دو.
میلی��ون.و.263.هزار.تن.انواع.محصوالت.پتروش��یمی.
به.ارزش.یک.میلی��ارد.و.494.میلیون.دالر.به.خارج.از.

کشور.صادر.شده.است..
به.گزارش.ایرنا،.مهدی.ش��ریفی.نیک.نفس.با.اشاره.
به.وضعیت.صادرات.محصوالت.پتروش��یمی.کش��ور،.
اظهار.داش��ت:.این.محصوالت.در.طول.1285.مرحله.
توسط.شرکت.بازرگانی.پتروشیمی،.بارگیری.و.به.سوی.
بازارهای.هدف.ارس��ال.شده.اس��ت..وی.در.خصوص.
ص��ادرات.گاز.مای��ع.)پروپان.ونفتا(.نی��ز.گفت:.در.این.
م��دت،.16.محموله.گاز.مای��ع.با.وزن.218.هزار.تن.به.
بازارهای.خارجی.ارس��ال.شده.که.با.صادرات.آنها.بیش.
از.87.میلیون.دالر.درآمد.برای.کشور.کسب.شده.است..
وی.ادامه.داد:.همچنین.از.ابتدای.سال.جاری.تا.پایان.
م��رداد.ماه،.116.ه��زار.تن.پنتان.)نفت��ا(.به.ارزش.58.
میلیون.دالر.به.خارج.از.کش��ور.صادر.ش��ده.است..وی.
گفت:.محصوالتی.مانند.برش.س��نگین.به.ارزش.303.
میل��ون.دالر،.پارازایلین.ب��ه.ارزش.218.میلیون.دالر،.
متانول.به.ارزش.48.میلیون.دالر،.اس��تایرن.به.ارزش.
165.میلیون.دالر.و.پلی.اتیلن.س��نگین.فیلم.به.ارزش.
118میلیون.دالر،.بیش��ترین.سهم.را.در.سبد.صادراتی.

محصوالتی.کشور.دارا.بوده.اند.
.وی.گف��ت:.پارازایلین،.گاز.مای��ع.)پروپان.و.بوتان(،.
متانول،.اس��تایرن،.رافینیت،.برش.سنگین،.پنتان)نفتا(،.
پلی.اتیلن.سنگین.فیلم،.PVC.پلی.وینیل.آلراید،.اتیلن.
دی.آلرای��د،.پلی.اتیلن.س��نگین.بادی،.بن��زن،.بنزین.
پیرولیز،.پلی.اتیلن.س��بک-.فیلم،.پلی.اتیلن.س��نگین.

تزریقی،.گرید.الیاف.پلی.اتیلن.ترفتاالت،.برش.سبک،.

گری��د.بطری.پل��ی.اتیلن.ترفتاالت،.پلی.اتیلن.س��بک.

خطی،.اس��ید.ترفتالیک،.تولوئ��ن،.اورتوزایلین،.مخلوط.

زایلی��ن،.1و.3.بوتادی��ن،.MEG.منواتیل��ن.گلیکول،.

آلکیل.بنزن،.ایزوس��یانات،.الستیک.مصنوعی.روشن،.

پلی.پروپیلن،.آریستال.مالمین.و.پلی.استایرن.معمولی.

از.جمل��ه.محص��والت.صادرات��ی.در.پنج.ماه.گذش��ته.
بوده.اند.

.مدیرعام��ل.ش��رکت.بازرگانی.پتروش��یمی.پیش.از.

ای��ن.نیز.گفته.بود:.با.رفع.موانع.بانکی،.بیمه.ای.و.حمل.

ونقل،.شرایط.صادرات.تسهیل.شده.و.هزینه.ها.کاهش.

قاب��ل.توجهی.می.یابد..وی.تصریح.کرده.بود:.در.دوران.

تحریم.به.دلیل.عدم.امکان.گشایش.ال.سی،.معامالت.

خارجی.با.ریس��ک.باالی��ی.انجام.می.ش��د،.اما.با.رفع.

تحریم.ها.و.از.س��رگیری.اس��تفاده.از.ال.س��ی،.ریسک.

معام��الت.کاه��ش.یافته.و.به.تبع.آن.می��زان.مراودات.

افزایش.خواهد.یافت..به.گفته.وی.در.ش��رایط.تحریم،.

برخ��ی.مش��تریان.از.این.فرصت.سوءاس��تفاده.کرده.و.

قیمت.های.پایین��ی.را.برای.محموله.های.پتروش��یمی.

پرداخت.می.کردند..همچنی��ن.گاهی.اوقات،.خریداران.

ب��ا.یکدیگر.تبانی.کرده.و.قیمت.محصوالت.ما.را.پایین.
نگاه.می.داشتند.

 مصرف ۴۰ درصد انرژی کشور در بخش ساختمان
پنجره.ایرانیان:.به.گفته.معاون.دفتر.تدوین.مقررات.ملی.ساختمان،.40درصد.انرژی.
مصرفی.کش��ور.در.حوزه.ساختمان.صرف.می.شود.و.بیشترین.اتالف.انرژی.مربوط.به.

ساختمان.های.دولتی.و.عمومی.است.
.به.گزارش.خبرگزاری.فارس،.رضا.ش��یخ..انصاری.در.مرکز.تحقیقات.راه،.مسکن.و.
شهرسازی.در.جمع.خبرنگاران.اظهار.داشت:.بیشترین.مصرف.انرژی.کشور.در.بخش.
س��اختمان.انجام.می.ش��ود..به.گفته.وی،.40.درصد.انرژی.مصرفی.کش��ور.در.حوزه.
س��اختمان.صرف.می.ش��ود؛.از.این.رقم.50.درصد.به.روش.های.مختلف.هدر.می.رود.
و.بیش��ترین.سهم.تلف.ش��دن.انرژی.در.ساختمان.مربوط.به.ساختمان.های.عمومی.و.

دولتی.است.
معاون.دفتر.تدوین.مقررات.ملی.ساختمان.افزود:.برآوردها.نشان.می.دهد.بین.10.تا.
20.درصد.انرژی.تلف.ش��ده.در.ساختمان.ها.استحصال.می.شود،.3.تا.5.روز.برای.یک.
س��اختمان.عمومی.زمان.الزم.است،.تا.ممیزی.انرژی.اجرا.شود..شیخ.انصاری.گفت:.
پس.از.تصویب.قانون،.موضوع.بازنگری.در.مبحث.19.مقررات.ملی.ساختمان.مطرح.
ش��د،.س��پس.راهنمای.مبحث.19.طراحی.و.ابالغ.ش��د..معاون.دفتر.تدوین.مقررات.
ملی.س��اختمان.بیان.کرد:.پس.از.آن،.بررس��ی.آیین.نامه.اجرایی.ماده.18.مطرح.ش��د.

و.آیین.نامه.در.دس��تورکار.کمیس��یون.امور.زیربنایی.ق��رار.گرفت.و.هم.اکنون.در.حال.
بررسی.است.

وی.در.مورد.آیین.نامه.برچس��ب.مصرف.انرژی.در.س��اختمان،.اظهار.داشت:.در.گام.

اول.ب��رای.س��اختمان.های.با.متراژ.خاص.و.در.ش��هرهای.خاص.ب��ه.صورت.پایلوت.

برنامه.هایی.داریم.و.این.امر.در.آینده.به.س��اختمان.های.دیگر.نیز.تسری.می.یابد..وی.

اظهار.داشت:.ساختمان.ها.باید.شناسنامه.فنی.و.ملکی.داشته.باشند.و.مولفه.های.فنی.و.

علمی.ساختمان.مشخص.باشد..معاون.دفتر.تدوین.مقررات.ملی.ساختمان.تاکید.کرد:.
یکی.از.شاخص.های.ارزیابی.کیفی.و.فنی.ساختمان.موضوع.برچسب.انرژی.است.

در.ادام��ه.رئیس.دبیرخانه.انرژی.مرکز.تحقیقات.راه،.مس��کن.و.شهرس��ازی.اظهار.

داش��ت:.افزایش.مصرف.انرژی.مش��کل.بزرگی.در.دنیا.است.و.در.ایران.هم.در.حال.

رشد.است..مسعود.قاسم.زاده.با.بیان.اینکه.مبحث.19.مقررات.ملی.ساختمان.در.حال.

بازنگری.اس��ت،.گفت:.با.همکاری.معاونت.س��اختمان.و.مس��کن.وزارت.راه،.تدوین.

آیین.نامه.اجرایی.ماده.18.قانون.اصالح.مصرف.انرژی.انجام.ش��د..وی.افزود:.کمیته.

انرژی.در.مرکز.تحقیقات.راه،.مسکن.و.شهرسازی.شکل.گرفته.است،.تا.فعالیت.ها.در.
این.عرصه.هماهنگ.شوند.
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  مراسم عملیات اجرایی مرحله اول طرح فهام
پنج��ره.ایرانی��ان:.مراس��م.عملیات.اجرای��ی.مرحله.
اول.طرح.فهام.ازس��وی.س��ابا.با.حضور.مهندس.ستار.

محمودی.قائم.مقام.وزیر.نیرو.برگزار.شد.
به.گ��زارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.ب��ه.نقل.از.دفتر.
روابط.عمومی.سازمان.بهره.وری.انرژی.ایران.)سابا(،.در.
تاریخ.14.شهریورماه.سال.جاری.سابا.اقدام.به.برگزاری.
مراس��می.با.حض��ور.آقای��ان.مهندس.س��تارمحمودی.
قائم.مقام.وزیر.نیرو،.مهندس.فالحتیان.معاون.وزیر.نیرو.
در.امور.برق.و.انرژی.و.مهندس.آرش.کردی.مدیرعامل.
ش��رکت.توانیر.و.جمعی.از.مدیران.ارش��د.و.اپراتورهای.
شبکه.مخابرات.در.محل.جنب.سالن.همایش.ساختمان.

مرکزی.وزارت.نیرو.کرد.
این.مراس��م.که.با.افتت��اح.مهندس.س��تارمحمودی.
قائم.مق��ام.وزیر.نی��رو.آغ��از.گردید،.در.ابت��دا.مهندس.
س��جادی.مدیرعام��ل.س��ابا.ب��ه.تش��ریح.تاریخچه.و.
ضرورت.های.ایجاد.سیستم.اندازه.گیری.شبکه.هوشمند.
در.کش��ور.پرداخت.و.گفت.در.سال.1388.این.طرح.به.
سابا.واگذار.شد..این.طرح.که.به.اختصار.»فهام«.نامیده.
می.شود،.سیس��تم.AMI.ایران.می.باش��د.که.براساس.
آخرین.اس��تانداردهای.بین.المللی.سیس��تم.اندازه.گیری.

هوشمند.طراحی.شده.است.
مهندس.سجادی،.مدیرعامل.سابا.فراهم.شدن.بستر.
اصالح.الگوی.مصرف،.بس��تر.س��ازی.مناس��ب.برای.
اج��رای.کامل.قان��ون.هدفمند.ک��ردن.یارانه.ها،.امکان.
اعم��ال.مدیریت.بار.توس��ط.بهره.بردار.ش��بکه،.کاهش.
دخالت.و.خطای.نیروی.انسانی.در.قرائت.و.صدور.قبض.
امکان.پیش.فروش.برق.و.راه.اندازی.بازار.خرده.فروش��ی.
برق.با.بهینه.کردن.هزینه.های.بهره.برداری.و.نگهداری.
و.افزایش.کیفیت.خدمات.و.فراهم.آوردن.بستر.مناسب.
جهت.قرائت.خودکار.و.از.راه.دور.کنتورهای.برق،.آب.و.
گاز.را.ازجمله.انگیزه.های.اصلی.اجرا.شدن.این.طرح.در.

سراسر.کشور.برشمرد.
در.ادام��ه.مهندس.کردی.مدیرعامل.ش��رکت.توانیر.
به.ایراد.س��خنرانی.پرداخ��ت..وی.گفت:.امروزه.صنعت.
نس��بت.به.ده.سال.گذش��ته.بس��یار.فرق.کرده.است.و.
مسائلی.که.در.آن.زمان.برای.ما.یک.آرزو.تلقی.می.شد.
امروزه.تحقق.یافته.اس��ت..بهترین.مدل.طرح.هوشمند.
در.کش��ورهای.فرانسه.و.اس��پانیا.به.مرحله.اجرا.درآمده.
است..در.کش��ور.ما.نیز.خوش��بختانه.از.مدل.بومی.که.

با.مقتضیات.کشور.هماهنگی.دارد،.استفاده.می.شود.
وی.همچنین.یادآور.ش��د.ک��ه.باید.یک.تغییر.نگرش.
اساس��ی.در.صنعت.برق.ازجمله.طرح.فهام.ایجاد.ش��ود.
و.آن.این.اس��ت.که.طرحی.که.اجرا.می.شود.باید.نکات.
پیچیده.آن.استخراج.و.دست.اندرکاران.این.گونه.طرح.ها.

باید.یک.مدل.مالی.مناسب.طراحی.کنند.
مهندس.س��تارمحمودی،.قائ��م..مقام.وزی��ر.نیرو.به.
ارائ��ه.مطالب��ی.درخصوص.این.ط��رح.پرداخت.و.گفت.
که.س��المت.اجتماعی.و.رفاه.جامعه،.امروزه.بدون.برق.
امکان.پذیر.نیس��ت..وی.ادامه.داد:.کش��ور.ما.کش��وری.
اس��ت.که.ابعاد.سیاسی،.امنیتی،.حوادث،.تنوع.زیستی.و.
فرهن��گ.بهره.برداری.در.تولید.و.مصرف.برق.تاثیرگذار.
هستند..قائم..مقام.وزیر.نیرو.یادآور.شد.که.در.زمینه.برق.
متولیان.باید.به.افزایش.استفاده.از.انرژی.ها.نو.و.کاهش.

تلفات.برق.بپردازند.
در.ادامه.وی.به.افتتاح.رسمی.عملیات.اجرایی.مرحله.
اول.ط��رح.فه��ام.پرداخت.و.س��پس.از.تمام��ی.غرفه.

نمایشگاهی.بازدید.به.عمل.آورد.

 برگزاری اولین همایش برچسب انرژی ساختمان
پنج��ره.ایرانی��ان:.برگزاری.اولین.همایش.برچس��ب.انرژی.س��اختمان.با.همکاری.

مجتمع.رسانه.ای.صنعت.ساختمان.و.راه.کشور.برگزار.گردید..
به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.دفتر.روابط.عمومی.سازمان.بهره.وری.
ان��رژی.ای��ران.)س��ابا(،.اولین.همایش.برچس��ب.انرژی.س��اختمان.با.حض��ور.دکتر.
ش��کرچی.زاده.رئیس.مرکز.تحقیقات.وزارت.راه.مس��کن.و.شهرس��ازی،.دکتر.حناچی.
معاون.شهرس��ازی.و.معماری.وزارت.راه.ومسکن.شهرسازی،.دکتر.مظاهریان.معاون.
مس��کن.و.س��اختمان.وزارت.راه.مسکن.و.شهرسازی.و.250.نفر.از.مدعوین.از.وزارت.
مسکن.و.شهرسازی،.وزارت.نیرو،.سازمان.محیط.زیست،.سازمان.استاندارد.در.تاریخ.
11.ش��هریورماه.س��ال.جاری.در.محل.مرکز.همایش.های.بین.المللی.دانش��گاه.شهید.

بهشتی.برگزار.شد..
در.ابت��دای.این.همایش.دکتر.ش��کرچی.زاده.رئیس.همای��ش.در.خصوص.وضعیت.
موجود.مصرف.انرژی.در.کش��ور،.تجربیات.جهانی.در.زمینه.انرژی.و.برچس��ب.انرژی.
ساختمان.ها.به.سخنرانی.پرداخت..وی.در.ادامه.به.طرح.مطالبی.در.خصوص.مقایسه.

میزان.مصرف.انرژی.در.س��اختمان.های.ایران.و.کش��ورهای.اروپایی،.اجرای.قانون،.

اصالح.الگوی.مص��رف.فصل.پنجم.ماده.18.و.لزوم.اجرای.کامل.مبحث.19مقررات.
ملی.ساختمان.پرداخت..

س��پس.در.ادامه.مهندس.س��جادی.مدیرعامل.س��ابا.مطالبی.در.خصوص.مدیریت.

انرژی.برای.مدعوین.حاضر.در.جلس��ه.مطرح.کرد..وی.ضمن.برش��مردن.برچس��ب.

انرژی.س��اختمان.به.عنوان.ابزار.سیاستگذاری.جهت.بهبود.بازده.انرژی،.اظهار.داشت:.
دریافت.برچسب.انرژی.ساختمان.در.اکثر.کشورهای.توسعه.یافته.الزامی.است.

ایش��ان.همچنین.در.مورد.استاندارد.برچس��ب.انرژی.در.ساختمان.های.مسکونی.و.

غیرمسکونی.نیز.مطالبی.را.متذکر.شدند..سجادی.در.ادامه.به.مساله.آموزش.و.افزایش.

آگاهی.عمومی.پرداخت.و.گفت:.باید.به.جمع.آوری.داده.ها.در.سیس��تم.ارزیابی.و.ارائه.

ش��فاف.نتایج.توجه.کرد..مدیرعامل.س��ابا.در.پایان.پیشنهاد.کرد.تا.نقشه.راه.و.برنامه.

عملیاتی.برچس��ب.گذاری.در.سطح.ملی.توسط.دستگاه.های.ذیربط.تدوین.و.دوره.اول.
اجرایی.آن.در.سال.95.در.ساختمان.های.شهرداری.و.سازمان.ها.انجام.شود..
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 قطارهای برقی با انرژی بادی حرکتی می کنند
پنجره.ایرانیان:.انرژی.مورد.نیاز.قطارهای.برقی.آلمان.
تا.سال.2018.میالدی.از.طریق.نیروگاه.های.بادی.تامین.

خواهد.شد.
به.گ��زارش.خبرگزاری.مهر،.الون.ماس��ک،.موس��س.
ش��رکت.اس��پیس.ایکس.را.می.توان.ج��زو.اولین.افرادی.
دانس��ت.که.بر.اهمیت.استفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.
تاکید.داش��ت..در.س��ال.های.اخیر،.محققان.به.استفاده.از.
انرژی.های.تجدیدپذیر.در.س��اخت.وسایل.مختلف.روی.
آورده.اند..در.همین.راستا.و.جهت.استفاده.بهینه.از.مصرف.
ان��رژی،.راه.آهن.آلمان.اعالم.ک��رد،.قطارهای.برقی.این.
کش��ور.تا.سال.2018.میالدی.انرژی.الکتریکی.خود.را.از.

طریق.نیروگاه.های.بادی.تامین.خواهند.کرد.
آلمانی.ها.در.سه.سال.آینده.به.تدریج.نیاز.خود.به.انرژی.
الکتریکی.تامین.ش��ده.از.س��ایر.مناب��ع.را.کاهش.داده،.
ب��ه.طوری.که.این.می��زان.به.صفر.رس��یده.و.قطارهای.
برق��ی.تمامی.نی��روی.مورد.نیاز.خود.ب��رای.حرکت.را.از.

نیروگاه.های.بادی.تامین.خواهد.کرد.
هلند.نیز.یکی.از.کش��ورهایی.است.که.چنین.پروژه.ای.
را.آغاز.کرده.است..بیش.از.50.درصد.انرژی.الک�تریکی.
مورد.نیاز.قطاره��ای.برقی.هلندی.از.انرژی.بادی.تامین.
می.ش��وند..بر.اس��اس.این.گ��زارش،.کمپانی.Enco.در.
روت��ردام.هلن��د.اج�رای.ای��ن.ط�رح.را.برعهده.داش��ته.
است..اکنون.فعالیت.های.این.کمپانی.برای.انجام.چنین.

پروژه.ای.در.آل�مان.آغاز.شده.است.
گزارش��ات.منتشر.ش��ده.نش��ان.می.دهد،.در.سال.های.
2016،.2017.و.2018.میالدی.به.ترتیب.70.،.95.و.100.
درصد.انرژی.مورد.نی��از.قطارهای.آلمانی.از.نیروگاه.های.
بادی.تامین.می.ش��ود..قطارهای.برق��ی.روزانه.در.حدود.
1.2.میلیون.مس��افر.را.در.آلمان.جابه.جا.می.کنند..نیمی.از.

نیروی.بادی.مورد.نی��از.این.پروژه.از.نیروگاه.های.آلمانی.

و.نیم��ی.دیگر.نیز.از.نیروگاه.های.موجود.در.کش��ورهای.
اسکاندیناوی.و.بلژیک.تامین.خواهد.شد.

راه.آهن.آلمان.تا.س��ال.2018.می��الدی.تمامی.انرژی.

م��ورد.نیاز.خطوط.راه.آهن.خ��ود.را.از.انرژی.بادی.تامین.
خواهد.کرد.

  دستگاهی برای تامین انرژی خورشیدی در منازل ساخته شد
پنجره.ایرانیان:.دس��تگاه.جدید.و.س��اده.ای.برای.اس��تفاده.از.انرژی.خورش��یدی.در.منازل.
طراحی.ش��ده.که.نه.تنها.هزینه.ها.را.کاهش.می.دهد،.بلکه.به.ترویج.انرژی.خورش��یدی.نیز.

کمک.می.کند.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.اس��تفاده.از.انرژی.خورشیدی.نیازمند.پنل.های.خورشیدی.است.
که.ش��اید.به.دلیل.قیمت.گزاف.آن.برای.هر.ش��خصی.ممکن.نباشد.که.از.چنین.دستگاه.هایی.
استفاده.کند..شرکت.های.انرژی..تجدیدپذیر.REC..در.زمینه.تولید.مواد.سیلیکونی،.سلول.های.
خورشیدی،.تجهیزات.فتوولتاییک.و.ماژول..های.خورشیدی.فعالیت.دارند..کاربران.با.استفاده.از.

کاالهای.قابل.فروش.زیست.محیطی.REC.می.توانند.حجم.قابل.توجهی.از.برق.را.به.صورت.
تجدیدپذیر.در.اختیار.داشته.باشند.

اخیرا.محصول.جدیدی.با.نام.س��ان.پورت.)Sunport( طراحی.ش��ده.اس��ت..سان.پورت.

آداپتوری.اس��ت.که.به.پریز.برق.متصل.ش��ده.و.به.کاربرانش.اجازه.می.دهد.تا.برق.خود.را.از.

منابع.خورش��یدی.دریافت.کنند..انرژی.مورد.نیاز.کاربران.از.س��یم.های.برق.تامین.می.شود،.اما.

مش��ترکان.به.جای.پرداخت.هزینه.انرژی.های.س��وختی.یا.منابع.آلوده.کننده.محیط.زیست،.از.
انرژی.های.خورشیدی.بهره.برده.و.به.ترویج.انرژی.خورشیدی.کمک.می.کنند.

 گوگل ابزار جدید را برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی عرضه می کند
نشریه.پنجره.ایرانیان:.شرکت.گوگل.در.حال.توسعه.ابزاری.آنالین.است.که.میزان.
نورپذیری.پش��ت.بام.ها.را.ارزیابی.کرده.و.بام.هایی.را.که.ارزش.نصب.پنل.خورش��یدی.

دارند.اعالم.می.کند.
ش��رکت.گوگل.اعالم.کرده.اس��ت.که.طرحی.به.نام.پروژه.س��انروف.را.در.دس��ت.
اجرا.دارد.که.می.تواند.مقرون.به.صرفه.بودن.س��رمایه.گذاری.برای.نصب.پانل.انرژی.
خورشیدی.را.تعیین.کند..بر.اساس.این.گزارش،.این.ابزار.هم.اکنون.به.صورت.محدود.
در.مناطق.فرانسیسکو.و.فرزنو.در.کالیفرنیا.و.در.بستون.ماساچوست.در.دسترس.است..
ب��ه.گفت��ه.کارل.الکی��ن.یکی.از.کارشناس��ان.گوگل،.ای��ن.ابزار.جدید.از.سیس��تم.
نقش��ه.برداری.هوایی.با.وضوح.باال.)سیستم.مورد.استفاده.گوگل.ارث(.بهره.می.گیرد..
به.گفته.وی.این.ابزار.نشان.می.دهد.که.در.طول.روز.چه.میزان.نور.خورشید.بر.سقف.

یک.خانه.می.تابد؛.و.برای.انجام.این.کار.به.تحلیل.فاکتورهایی.مانند،.جهت.س��قف،.

سایه.های.درختان.یا.ساختمان.های.نزدیک.و.الگوهای..آب.و.هوایی.منطقه.می.پردازد..

سپس.همه.این.داده.ها.را.با.هم.ترکیب.می.کند.تا.میزان.انرژی.را.که.می.توان.با.پنل.

خورشیدی.ذخیره.کرد،.تخمین.بزند..همچنین.این.ابزار.آنالین.می.تواند.صاحبان.خانه.
را.با.تولیدکنندگان.انرژی.خورشیدی.محلی.مرتبط.سازد.

.هزینه.نیروی.خورشیدی.بسیار.اندک.است.و.یک.پنل.خورشیدی.خانگی.معمولی.

می.تواند.س��االنه.صدها.یا.حتی.ه��زاران.دالر.از.هزینه.قبوض.برق.این.افراد.بکاهد..

گ��وگل.امیدوار.اس��ت.ک��ه.در.ماه.های.آتی.بتوان��د.این.طرح.را.ب��ه.مناطق.دیگری.
گسترش.دهد.

)Phys.org  منبع سایت(
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 راهکارهای بهره برداری از فناوری نانو در صنایع مختلف پلیمری بررسی شد
پنجره.ایرانیان:.سومین.نشست.بررسی.راهکارهای.اجرایی.برای.بهره.برداری.از.فناوری.نانو.

به.منظور.معرفی.هر.چه.بیشتر.فناوری.نانو.در.صنایع.مختلف.پلیمری.برگزار.شد.
.به.گزارش.روابط.عمومی.ش��رکت.آریا.پلیمر،.سومین.نشس��ت.بررسی.راهکارهای.اجرایی.
ب��رای.بهره.برداری.از.فناوری.نانو.در.صنعت.پلیمر.با.حضور.60.نفر.از.مدیران.عامل.و.مدیران.
تحقیق.و.توسعه.و.کنترل.کیفیت.شرکت.ها،.28.مرداد.در.سالن.همایش.اداره.صنعت،.معدن.و.

تجارت.استان.اصفهان.برگزار.شد...
بر.اساس.این.گزارش.هدف.از.برگزاری.نشست.های.تخصصی،.معرفی.و.ورود.هر.چه.بیشتر.
فناوری.نانو.در.صنایع.مختلف.پلیمری.و.تولید.محصوالت.دانش.بنیان.با.اس��تفاده.از.فناوری..
نانو.بوده.است..محورهایی.که.در.این.نشست.مورد.بحث.و.بررسی.قرار.گرفت.عبارت.بودند.از.
معرفی.فناوری.نانو،.راهکارهای.اجرایی.ورود.فناوری.نانو.در.صنایع،.دستاوردهای.فناوری.نانو.

در.صنعت.کامپوزیت.و.پلیمر.کشور.و.معرفی.تجربه.های.موفق..
.تش��کیل.پنل.تخصصی.و.معرفی.حمایت.های.س��تاد.ویژه.توسعه.فناوری.نانو.از.اصلی.ترین.
محورهای.مورد.بحث.و.تبادل.نظر.این.نشست.بود..علی.اصغر.نجیمی.دبیر.کارگروه.صنعت.و.
بازار.ستاد.فناوری.نانو.ریاست.جمهوری.و.محمد.علی.آبادی.فراهانی.مدیر.عامل.شرکت.دانش.

بنیان.آریا.پلیمر.پیشگام.از.سخنرانان.اصلی.این.نشست.بودند.
.نجیم��ی.در.این.جلس��ه.ضمن.بررس��ی.پیش��ینه.فناوری.نان��و.در.دنیا.و.ایران،.به.تش��ریح.

محصوالت.س��اخته.ش��ده.توس��ط.این.فناوری.و.مزایای.این.محصوالت.پرداخت..علی.آبادی.

فراهانی.نیز.به.توضیح.درباره.مکانیزم.های.بهره.مندی.از.فناوری.نانو.در.محصوالت.پلیمری.و.
تجربیات.موفق.در.زمینه.لوله،.اتصاالت.و.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.پرداخت.

.الزم.به.ذکر.اس��ت.که.دو.نشس��ت.قبلی.در.محل.ستاد.ویژه..توسعه.فناوری.نانو.در.تهران.

برگزار.ش��ده.بود.که.از.دس��تاورد.های.آن.می.توان.به.انعقاد.س��ه.قرارداد.تولید.دانش.فنی.در.

حوزه.های.س��اختمان.و.خودرو.و.دو.قرارداد.انتقال.دانش.فنی.در.حوزه..س��اختمان.اشاره.کرد..

این.نشس��ت.به.همت.ش��رکت.دانش.بنیان.آریا.پلیمر.پیشگام.و.با.همکاری.ستاد.ویژه.توسعه.

فناوری.نانو.ریاس��ت.جمهوری،.س��ازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.اس��تان.اصفهان،.ش��رکت.

ش��هرک.های.استان.اصفهان،.ش��هرک.علمی.تحقیقاتی.اصفهان.و.انجمن.پلیمر.ایران.شعبه.
اصفهان.برگزار.شد...

در.ای��ن.نشس��ت.60.نف��ر.از.مدی��ران.عامل.و.مدی��ران.تحقیق.و.توس��عه.و.کنترل.کیفیت.

شرکت.های.زیست.فناوری.سیتک،.پولیکای.آذر،.پاالیش.نفت.اصفهان،کوشان.اتصال،.آویسا.

لوله.جی،.میراب.اصفهان،.فناور.پالستیک،.بهین.تولید.پروین،.پیشگام.پالست.اهواز،.پولیکای.

نگین،.سرایش،.سپاهان.جارو،.یادآوران.پیروز،.شفا.طب،.پلی.اکریل.ایران،.اینگل.اتصال،.گلین.

لعل،.س��هند.آراد.س��پاهان،.پی.وی.س��ی.صبا،.هلدینگ.مروارید،.گرانول.سپاهان،.کیسه.بافی.
اقبال،.انجمن.پلیمر.ایران.حضور.داشتند.

 نخستین فرودگاه خورشیدی جهان در هند ساخته شد
پنج��ره.ایرانیان:.ف��رودگاه.بین.الملل��ی.کوچین.هند.
با.مس��احتی.در.ح��دود.45.هکتار.اولین.ف��رودگاه.تمام.

خورشیدی.جهان.است.
به.گ��زارش.خبرگزاری.مه��ر،.اولین.ف��رودگاه.تمام.
خورش��یدی.جه��ان.با.مس��احتی.در.ح��دود.45.هکتار.

و.ب��ا.بهره.گی��ری.از.ح��دود.46.هزار.پنل.خورش��یدی.
فتوولتائیک.در.هند.ساخته.شده.است..

س��اخت.این.نیروگاه.خورش��یدی.در.ح��دود.6.ماه.به.

ط��ول.انجامیده.و.با.هزین��ه.ای.بالغ.بر.10.میلیون.دالر.

ساخته.شده.اس��ت..این.فرودگاه.از.نیروگاه.خورشیدی.

12.مگاوات.پیک.برخوردار.ش��ده.تا.توانایی.برق.رسانی.
به.10.هزار.منزل.را.نیز.داشته.باشد.

پیش.بین��ی.می.ش��ود،.ب��رق.تولی��دی.این.نی��روگاه.

خورش��یدی.بیشتر.از.نیاز.باش��د.که.مابقی.آن.به.شبکه.
برقی.خانگی.وصل.خواهد.شد.

 روشنایی منزل  با نور طبیعی 
پنجره.ایرانی��ان:.مخترعان.ایتالیایی.موفق.به.س��اخت.
گجت.هوش��مندی.ش��ده.اند.که.می.تواند.برترین.نور.یعنی.

نور.خورشید.را.به.درون.منزل.منعکس.کند.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.گجت.جدیدی.با.نام.لوس��ی.
)Lucy(.تولید.ش��ده.اس��ت.که.روش��ن.ترین.نور.در.میان.
تمامی.نورها.یعنی.نور.خورش��ید.که.نوری.طبیعی.اس��ت.
را.ب��ه.من��زل.کاربرانش.می.آورد..این.گج��ت.همانند.یک.
آین��ه.روباتیک.خورش��یدی.بوده.که.ن��ور.را.به.درون.خانه.

بازتاب.می.دهد.
کار.کردن.با.این.گجت.بس��یار.س��اده.ب��وده.و.کاربران.
می.توانند.لوس��ی.را.در.مس��یر.مستقیمی.بین.نور.خورشید.
و.مکانی.که.نور.کافی.نداش��ته،.ق��رار.دهند.تا.نقطه.مورد.
نظرش��ان.روشن.ش��ود..سپس.لوس��ی.به.صورت.خودکار.
حرکت.نور.خورش��ید.را.ردیاب��ی.کرده.و.در.تمام.طول.روز.

مکانی.را.که.تاریک.است.روشن.می.کند.
.محققان.ایتالیایی.کمپانی.Solenica.معتقدند،.گجت.
هوش��مند.لوس��ی.نه.تنها.می.تواند.نور.طبیعی.را.به.منزل.
کاربران��ش.منتقل.کن��د،.بلکه.از.قابلی��ت.کاهش.تاثیرات.

کربنی.و.میزان.گازهای.گلخانه.ای.نیز.برخوردار.است.
ای��ن.گجت.گوی.مانند.انرژی.مورد.نیاز.خود.را.از.طریق.

نور.خورش��ید.و.به.صورت.مستقیم.دریافت.کرده.و.به.برق.

یا.باتری.برای.تامین.انرژی.نیازی.ندارد..لوسی.از.طراحی.

کروی.و.ساده.ای.برخوردار.است.که.باعث.حفاظت.بیشتر.

از.آن.می.ش��ود..این.گجت.را.می.ت��وان.با.قیمتی.در.حدود.
150.دالر.پیش.خرید.کرد.

گفتنی.اس��ت،.نور.خورش��ید،.یکی.از.مهمترین.عوامل.

حفظ.س��المت.انسان.اس��ت..عالوه.بر.سالمت.جسمانی،.

کمبود.نور.خورش��ید.می..تواند.عل��ت.بروز.برخی.اختالالت.

روانی.مانند.افسردگی.نیز.باشد..استفاده.از.روشنایی.طبیعی.

یا.همان.نور.روز،.ارتباط.بسیاری.با.معماری.ساختمان.دارد.

و.پس.از.س��اخت.آن.ممکن.اس��ت.گفته.شود.که.کاری.از.
دست.ساکنان.منزل.برنمی.آید.
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 وجود نگاه تبعیض آمیز به انرژی های تجدیدپذیر 
پنج��ره.ایرانیان:.صادق.زاده.با.بیان.اینکه.در.ابالغیه.جدید.
وزارت.نیرو.مقرر.ش��د.تا.هر.کیلووات.س��اعت.انرژی.تولید.
ش��ده.از.نیروگاه.های.زباله.سوز.به.مبلغ.5.هزار.و.870.ریال.
خریداری.ش��ود،.افزود:.این.پرداخت.به.مدت.20.سال.ادامه.

خواهد.یافت.و.تغییری.در.آن.داده.نمی.شود.
.ب��ه.گزارش.خبرنگار.ایلنا،.س��یدمحمد.صادق.زاده.مدیر.
عامل.س��ازمان.انرژی.های.نو.در.نشس��ت.خبری.مشترک.
ب��ا.حضور.رئیس.ش��ورای.عالی.اس��تان.ها،.ک��ه.در.محل.
پژوهش��گاه.نیرو.برگزار.ش��د،.ب��ا.بیان.اینک��ه.محدودیت.
اقتص��ادی.مهمتری��ن.عامل.ک��م.توجهی.ب��ه.انرژی.های.
تجدیدپذی��ر.اس��ت،.گفت:.سیاس��ت.کالن.کش��ور.توجه.
به.س��وخت.های.فس��یلی.اس��ت،.در.صورتی.که.اگر.یارانه.
90.درصدی.مش��ابه.س��وخت.های.فس��یلی.به.انرژی.های.
تجدیدپذیر.داده.ش��ود.بخش.خصوصی.اس��تقبال.خوبی.از.

سرمایه.گذاری.در.آن.خواهد.داشت.
مدیرعام��ل.س��انا.تصری��ح.ک��رد:.البت��ه.این.مه��م.نه.با.
س��رمایه.گذاری.مس��تقیم.وزارت.نیرو.بلکه.از.س��وی.بخش.
خصوصی.انجام.ش��ده.و.اعتب��ارات.مورد.نی��از.آن.از.طریق.
بانک.ها،.صندوق.توس��عه.مل��ی.و.فاینان��س.خارجی.تامین.

خواهد.شد.و.همه.فناوری.های.نو.را.پوشش.خواهد.داد.
وی.اظهار.داشت:.در.حال.حاضر.بسیاری.از.سرمایه.گذاران.
خارجی.به.خصوص.از.کش��ورهای.اروپایی..و.آسیایی.برای.
حض��ور.در.زمین��ه.انرژی.های.نو.اعالم.آمادگ��ی.کرده.اند.و.
اولویت.نخس��ت.وزارت.نیرو.نیز.در.این.زمینه.انتقال.دانش.

و.فناوری.است.
ص��ادق.زاده.با.بیان.اینکه.هدف.گذاری.اولیه.وزارت.نیرو.با.
توجه.به.اعتبارات.مش��خص.شده.برای.خرید.تضمینی.برق.
اعتباری.5.هزار.مگاوات.در.یک.برنامه.پنج.ساله.خواهد.بود،.
افزود:.هم.این��ک.مبلغ.خرید.تضمینی.اعتب��اری.برق.زباله.
س��وزها.5.هزار.و.870.ریال،.بی.هوازی.ها.س��ه.هزار.و.150.
ریال،.نیروگاه.های.خورش��یدی.تا.10.مگاوات.6.هزار.و.750.
ریال،.زمی��ن.گرمایی.5.هزار.و.770.ری��ال،.بازیافت.تلفات.
3.ه��زار.و.50.ری��ال.و.نیروگاه.های.آب��ی.کوچک.3.هزار.و.
700.ریال.در.هر.کیلووات.س��اعت.مش��خص.شده.که.اگر.
از.تجهیزات.س��اخت.داخلی.استفاده.کنند،.15.درصد.به.این.

ارقام.اضافه.خواهد.شد.
وی.خاطرنش��ان.کرد:.هم.اینک.در.کش��ور.آلمان.بیش.از.
40.هزار.مگاوات.انرژی.خورش��یدی.تولید.می.ش��ود.که.90.
درص��د.آن.از.نوع.پش��ت.بامی.و.در.محل.مصرف.اس��ت.و.
ب��ا.توجه.ویژه.وزارت.نیرو.انرژی.تولید.ش��ده.از.نیروگاه.های.
خورش��یدی.مشترکان.برق.تا.5.کیلووات.ساعت.به.ارزش.9.
هزار.و.770.ریال.در.هر.کیلووات.س��اعت.خریداری.می.شود.
که.تصویب.این.مصوبه.برای.نخس��تین.بار.در.کش��ور.اتفاق.
افتاده.و.س��ازمان.انرژی.های.نو.ای��ران.به.دنبال.تهیه.پیش.

نویس.مربوطه.است.
وی.با.بی��ان.اینک��ه.نیروگاه.های.زیس��ت.توده.با.بادی.و.

خورش��یدی.متفاوت.اس��ت.گفت:.نیروگاه.های.زباله.سوز.با.

توجه.به.تغییر.محتوای.زباله.ها.ساختاری.متفاوت.و.حساس.

دارد،.زیرا.اگر.تفکیک.زباله.به.درس��تی.انجام.نش��ود.ارزش.

حرارت��ی.را.دگرگون.و.نی��روگاه.را.از.حالت.اقتصادی.بودن.
خارج.و.معضالت.دیگری.را.پدیدار.می.کند.

وی.با.بیان.اینکه.تاکنون.تنها.4.نیروگاه.زباله.سوز.در.کشور.

احداث.کرده.ایم.تصریح.کرد:.با.توجه.به.محدودیت.هایی.که.

زباله.سوزها.به.لحاظ.مسائل.زیست.محیطی.دارند.تمایلی.به.
افزایش.تعداد.آنها.نداریم.

وی.در.ادامه.با.بی��ان.اینکه.قانون.اصالح.الگوی.مصرف.

5.سال.اس��ت.که.ابالغ.شده.و.موارد.این.قانون.به.صراحت.

مشخص.ش��ده.ادامه.داد:.شورای.عالی.انرژی.تاکنون.حتی.

یک.جلس��ه.هم.تش��کیل.نداده.و.از.این.بابت.کش��ور.دچار.

خسارت.ش��ده.اس��ت..از.این.رو.از.دبیرخانه.تقاضا.داریم.که.
به.صورت.اضطراری.نسبت.به.تشکیل.جلسه.اقدام.کند.

صادق.زاده.با.بیان.اینکه.در.بسیاری.از.کشورها.انرژی.های.

تجدیدپذیر.س��هم.20.تا.30.درصدی.داش��ته.و.تا.80.درصد.

در.س��بد.انرژی.خود.هدف.گذاری.کرده.اند،.خاطر.نشان.کرد:.

کش��ور.ما.در.منطقه.مرک��زی.و.صحرایی،.مس��احت.100.

در100.کیلومتر.را.امکان.اس��تفاده.از.توان.انرژی.خورش��ید.
دارد.اما.تاکنون.از.آن.بهره.برداری.نشده.است.

وی.با.اشاره.به.اینکه.اگر.نیروگاه.های.آبی.بزرگ.را.مستثنا.

کنیم،.کمتر.از.یک.درصد.س��هم.انرژه��ای.تجدیدپذیر.از.آن.

انرژی.خورشیدی.است،.اظهار.داشت:.در.حال.حاضر.نرخ.های.

خوب.برای.خرید.تضمینی،..صدور.پروانه،.عقد.قرارداد.وشرایط.

تسهیالت.فراهم.شده.اما.باید.منتظر.سیاستگذاری.های.کالن.

در.ای��ن.زمینه.باش��یم.و.تا.زمانی.ک��ه.تجدیدپذیرها.به.اندازه.

سوخت.فس��یلی.نگاه.غیر.تبعیض.آمیز.نداشته.باشند،.تغییری.
در.این.نوع.انرژی.به.وجود.نخواهد.آمد.

وی.با.بیان.اینکه.ما.درخواست.داشته.ایم.که.پرداختی.های.

انرژی.خورشیدی.متناسب.با.ظرفیت.های.احداث.شده.باشد،.

تصریح.کرد:.مهمترین.مانع.بر.سر.راه.استفاده.و.بهره.برداری.

از.انرژی.خورش��یدی،.نرخ.برق.بوده.اما.در.ش��رایط.کنونی.

منابع.الزم.برای.حصول.اطمینان.از.پرداخت.بانک.ها.فراهم.

ش��ده.ضمن.اینکه.فاینانس.ه��ای.خارجی.نیز.در.راهند.و.به.

این.ترتی��ب.با.مصوبه.مجلس.و.در.الیحه.بودجه.س��نواتی.
تضمین.ایجاد.شده.و.موانع.برطرف.خواهد.شد.

صادق.زاده.ادامه.داد:.با.دریافت.س��ه.هزار.میلیارد.ریال.از.

مح��ل.عوارض.برق.تجدیدپذیر.از.مش��ترکان.که.تنها.منبع.

موج��ود.برای.توس��عه.در.این.عرصه.اس��ت،.ظرفیت.تولید.

ان��رژی.تا.400.مگاوات.افزایش.می.یابد.که.تا.18.ماه.آینده.
به.مرور.وارد.مدار.خواهد.شد.

وی.اضاف��ه.ک��رد:.دانش.فن��ی.خوبی.در.ای��ن.زمینه.در.

کش��ور.وجود.دارد.و.س��رمایه.گذاران.عالقه.زی��ادی.برای.

سرمایه.گذاری.در.این.عرصه.نشان.داده.اند..اما.مانع.اصلی،.

تامی��ن.منابع.مالی.الزم.برای.حص��ول.اطمینان.از.پرداخت.
بهای.برق.تولیدی.تجدیدپذیرهاست.

مدیرعامل.سانا.اضافه.کرد:.با.وجود.اینکه.بیش.از.5.سال.

از.اب��الغ.قان��ون.اصالح.الگوی.مصرف.م��ی.گذرد.و.در.آن.

شورای.عالی.انرژی.مسوول.تعیین.سهم.انواع.انرژی.هاست.

اما.تاکنون.یک.جلس��ه.از.سوی.این.ش��ورا.تشکیل.نشده.و.
کشور.از.این.بالتکلیفی.به.شدت.متضرر.شده.است.

مدیرعامل.س��ازمان.انرژی.های.نو.خاطر.نشان.کرد:.ما.به.

طور.متوس��ط.500.تومان.در.کیلووات.ساعت.تجدیدپذیرها.

را.تضمین.کرده.ایم.که.البته.ممکن.است.به.رقم.400.تومان.
نیز.کاهش.یابد.

وی..با.بیان.اینکه.در.ابالغیه.جدید.وزارت.نیرو.مقرر.شده.

تا.هر.کیلووات.س��اعت.انرژی.تولید.ش��ده.از.نیروگاه.های.

زباله.س��وز.به.مبلغ.5.ه��زار.و.870.ریال.خریداری.ش��ود،.

اف��زود:.این.پرداخت.به.مدت.20.س��ال.ادامه.خواهد.یافت.

و.تغییری.در.آن.داده.نمی.ش��ود..ام��ا.در.صورتی.که.تعداد.

مش��ترکین.اس��تفاده.از.این.انرژی.ها.افزایش.یابد.قیمت.ها.
کاهش.خواهد.یافت.

ص��ادق.زاده.حجم.منابع.م��ورد.نیاز.توس��عه.انرژی.های.

تجدیدپذیر.را.هزار.میلی��ارد.تومان.برای.5هزار.مگاوات.در.
سال.عنوان.کرد..
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 خودروهای الکتریکی در ۵ دقیقه  شارژ خواهند شد
پنجره.ایرانیان:.شرکت.استوردات.در.حال.ساخت.یک.
باتری.برای.خودروهای.الکتریکی.است.که.در.مدت.5.
دقیقه.ش��ارژ.ش��ده.و.نیروی.الزم.برای.حرکتی.معادل.

480.کیلومتر.را.برای.خودرو.فراهم.می.آورد.
شرکت.اس��توردات.)StoreDot(.که.پیش.تر.خبر.
از.اخت��راع.روش��ی.داده.بود.که.قادر.اس��ت.باتری.یک.
گوش��ی.همراه.را.در.30.ثانیه.ش��ارژ.کرده.و.می.خواهد.
این.فناوری.را.تا.سال.2016.وارد.بازار.کند،.اخیرا.اعالم.
کرده.است.تالش.می.کند.این.تکنولوژی.را.برای.شارژ.
خودروه��ای.الکتریکی.به.کار.ب��رد..در.صورت.موفقیت.
این.طرح،.یک.خودرو.در.کمتر.از.5.دقیقه.ش��ارژ.خواهد.
شد..این.در.حالی.است.که.مدت.زمان.الزم.برای.شارژ.

باتری.های.موجود.2.تا.8.ساعت.است.
محصول.جدید.این.ش��رکت.که.فلش.باتری.ای.وی.
)The EV FlashBattery.(،.ن��ام.دارد،.از.هزاران.
س��لول.ترکیب.شده.و.در.یک.باتری.قرار.گرفته.اند..این.
بات��ری.در.صورت.ش��ارژ.کامل،.می.توان��د.نیروی.الزم.
ب��رای480.کیلومتر.حرکت.یک.خ��ودرو.را.فراهم.کند..
این.در.حالی.اس��ت.که.ش��ارژ.کامل.این.باتری.فقط.5.

دقیقه.به.طول.می.انجامد.
در.این.فناوری.برای.س��اخت.مواد.ارگانیک.جدید.از.
نانوتکنولوژی.اس��تفاده.شده.است.و.بنا.به.نظر.محققان.
نوع.جدیدی.از.یون.لیتیوم.شیمیایی.که.در.این.باتری.ها.

اس��تفاده.ش��ده.نس��بت.به.موادی.که.در.ح��ال.حاضر.

اس��تفاده.می.ش��ود،.از.مقاومت.کمتری.برخوردار.است؛.

در.نتیجه.جریان.الکتریس��یته.در.این.باتری.ها.آس��ان.تر.
صورت.می.گیرد.

فالش.باتری.عالوه.بر.لیتیوم،.دارای.ترکیبات.غیرقابل.

اش��تعال.آلی.اس��ت.که.با.چند.الیه.پوش��یده.ش��ده.اند..

از.ای��ن.رو.این.باتری.از.س��اختار.محافظت��ی.ایمن.تری.

برخوردار.ش��ده.است..این.س��اختار.ایمن.از.شکل.گیری.

ولتاژ.باال.و.در.نتیجه.داغ.شدن.باتری.جلوگیری.می.کند..

این.محصول.جدید.افزون.بر.مدت.زمان.کمتر.ش��ارژ.و.

میزان.حرک��ت.باالتر.خودرو،.از.قیمت.پایین.تری.نیز.در.
مقایسه.با.موارد.مشابه.خود.برخوردار.است..

با.این.ح��ال.به.گفته.یکی.از.محققان.این.ش��رکت،.

بعید.به.نظر.می.رس��د.این.باتری..زودتر.از.5.سال.آینده.
وارد.بازار.شود..

)Phys.org..منبع.سایت(

 نخستین سری توربین های بادی ۲.۵ مگاواتی ساخت ایران رونمایی شد

 نخستین همایش تولید برق و انرژی پاک از زباله های شهری برگزار شد

پنجره.ایرانیان:.با.تکمیل.نخس��تین.توربین.بادی.2.5.مگاواتی.ساخت.ایران،.سری.

نخس��ت.داخلی.س��ازی.ش��ده.این.نوع.توربین.های.بادی.با.حضور.معاون.وزیر.نیرو.
رونمایی.شد.

به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.با.حضور.هوش��نگ.فالحتیان،.معاون.وزیر.نیرو.در.

امور.برق.و.انرژی،.از.نخس��تین.س��ری.توربین.های.بادی.2.5.مگاواتی.ساخت.ایران.

در.روز.9.ش��هریور.رونمایی.شد..توربین.بادی.تکمیل.شده.که.نخستین.توربین.بادی.

2.5.مگاواتی.س��اخت.ایران.است،.قرار.اس��ت.در.فاز.دوم.توسعه.مزرعه.بادی.کهک.
قزوین.نصب.شود.

پیش.از.این،.8.توربین.فاز.نخس��ت.مزرعه.بادی.کهک.قزوین.از.ش��رکت.فورلندر.

آلمان.خریداری.شده.بود.که.از.این.تعداد،.6.توربین.در.این.مزرعه.بادی.نصب.شد.و.

با.مهندسی.معکوس.انجام.گرفته.بر.روی.2.توربین.باقی.مانده.و.انتقال.دانش.فنی.در.

قالب.قرارداد.با.شرکت.آلمانی.فورلندر،.هم.اکنون.شاهد.تکمیل.شدن.نخستین.توربین.
بادی.2.5.مگاواتی.ساخت.ایران.هستیم.

عباس.علی.آبادی،.مدیرعامل.ش��رکت.مپنا.در.حاش��یه.بازدید.از.س��ری.نخس��تین.

توربین.های.بادی.2.5.مگاواتی.س��اخت.ایران.اظهار.داشت:.در.ساخت.این.توربین.ها.

تاکنون.موفق.به.داخلی.س��ازی.50.درصدی.ش��دیم،.این.رقم.تا.پایان.سال.جاری.به.

بیش.از.60.درصد.می.رس��د.و.میزان.داخلی.سازی.توربین.بادی.2.5.مگاواتی.تا.پایان.
سال.95.به.مرز.90.درصد.خواهد.رسید.که.بیش.از.آن،.مقرون.به.صرفه.نیست.

پنجره.ایرانیان:.با.ه��دف.مدیریت.صحیح.زباله.های.

ش��هری.و.تولید.برق.از.زباله.های.شهری.براساس.انواع.

فناوری.ها.و.صیانت.از.منابع.محیط.زیس��ت.نخس��تین.

همایش.تولید.برق.و.انرژی.پاک.از.زباله.های.شهری.در.

س��الن.همایش.های.وزارت.نیرو.در.روز.اول.شهریورماه.
برگزار.شد.

ب��ه.گزارش.خبرگزاری.ایرنا،.این.همایش.با.همکاری.

وزارت.نی��رو،.س��ازمان.انرژی.ه��ای.نو.ایران.)س��نا(.و.

ش��ورای.عالی.استان.ها.در.س��الن.همایش.های.وزارت.
نیرو.برگزار.شد..

ای��ن.همایش.با.اه��داف.ارتق��ای.همکاری.های.بین.

س��ازمانی.در.حوزه.مدیریت.پس��ماند،.دان��ش.افزایی.و.

ارتقای.آگاهی.های.جوامع.علم��ی.و.اجرایی.حوزه.های.

مدیریت.پس��ماند.کش��ور،.مدیریت.صحی��ح.زباله.های.

ش��هری.و.تولی��د.برق.از.ای��ن.زباله.ها.بر.اس��اس.انواع.

فناوری.ها،.حف��ظ.منابع.محیط.زیس��ت.و.جلوگیری.از.

آلودگ��ی.آب.های.زیرزمینی.و.سیاس��ت.های.تش��ویقی.

تولید.برق.پاک.و.تولید.انرژی.پاک.برپا.شد.و.صادق.زاده.

مدیرعامل.س��ازمان.انرژی.های.نو.ای��ران،.بصیری.پور.

رییس.شورای.عالی.استان.ها.و.کردی.مدیرعامل.توانیر.
سخنرانان.اصلی.آن.را.تشکیل.می.دادند.

گفتنی.است،.در.حاش��یه.این.همایش.نمایشگاهی.از.

فعالیت.ها.و.اقدامات.فع��االن.این.حوزه.در.معرض.دید.
عموم.قرار.گرفت.
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اینجا فقط هوا گرم است!!
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با فعاالن صنعت در و پنجره در پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران مطرح شد:

ره:
شـا

ا

پانزدهمین نمایشـگاه صنعت سـاختمان تهران در مرداد ماه امسـال در محل نمایشـگاه های بین المللی تهران برگزار شد. در این دوره از 
نمایشـگاه 1200 شـرکت داخلی و خارجی از 2۵ کشور شرکت کرده بودند. این نمایشگاه که بزرگترین رویداد فعاالن  صنعت ساختمان 
کشور است مانند همیشه با عکس العمل های متفاوتی روبرو بود. خبرنگار پنجره ایرانیان به رسم هر ساله در این نمایشگاه به سراغ فعاالن 
صنعت در و پنجره حاضر در این نمایشگاه رفت و با آنها به گفتگو نشست. آنچه از برآیند نظرات این افراد می توان برداشت کرد، عملکرد 
ضعیف برگزارکنندگان نمایشگاه و عدم رضایت اکثریت این افراد است. البته نمی توان انکار کرد که برگزاری نمایشگاهی با این وسعت و 
تنوع، کار بسی دشوار و امکان به دست آوردن رضایت همه شرکت کنندگان کاری مشکل است. اما نباید از نظر دور داشت که شرکت هایی 
که برغم شرایط نامساعد بازار هزینه های سنگین حضور در این نمایشگاه ها را متقبل می شوند، نیز انتظاراتی دارند؛ که اگر برآورده ساختن 
همگی آنها غیرممکن می نماید، تامین خواست های عمومی و حداقلی آنها نیز غیرمنطقی به نظر نمی رسد. نشریه پنجره ایرانیان در سرمقاله 
شـماره پیشـین خود تا حدی به این موضوع پرداخت و در اینجا نیز دیدگاه های فعاالن صنعت در و پنجره را منتشـر می سازد. باشد که در 
دوره های آتی شاهد بهبودی حداقلی در شرایط موجود باشیم. خبرنگار پنجره ایرانیان در گزارش خود سه پرسش را از فعاالن صنعت در 

و پنجره پرسید که در ادامه پاسخ این دوستان از نظرتان می گذرد.
پرسش 1: در مورد فعالیت های شرکت خود توضیح دهید.

پرسش 2: با چه هدفی در این نمایشگاه حضور به هم رساندید و آیا محصول جدیدی در این نمایشگاه ارائه کرده اید؟
پرسش 3:  ارزیابی شما از پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران چیست؟
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 پاسخ 1:.سارای.شرکتی.ترکیه.ایی.است.که.در.زمینه.

تولید.مقاطع.تخصصی.و.صنعتی.آلومینیوم،.انواع.پروفیل.

یو.پی.وی.س��ی،.نانوکامپوزیت.در.28.رنگ.متفاوت.و.نیز.

انواع.مختلف.آیینه.ای،.نقره.ای.و.طالیی.سابقه.ای.بیش.از.

10.سال.دارد..سارای.با.صادرات.به.54.کشور.دنیا.یکی.از.
برترین.برند.های.کشور.ترکیه.محسوب.می.شود.

 پاسخ 2:.ما.هر.سال.در.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.

حضور.فعال.داریم..اما.نمایشگاه.های.ما.با.دیگر.نمایشگاه.

تف��اوت.دارد..در.دیگ��ر.کش��ورها.تولی��د.کنن��دگان.مادر.

برندش��ان.را.معرف��ی.می.کنن��د..این.در.حالی.اس��ت.که.

متاسفانه.در.این.نمایشگاه.همه.تولیدکنندگان.پایین.دست.
و.باالدست.حضور.دارند

 پاسـخ 3: .از.جمله.مش��کالت.این.نمایش��گاه.عدم.

رعای��ت.نظم.و.ترتیب.و.چیدمان.مرتب.غرفه.هاس��ت.که.

بازدیدکننده.را.دچار.س��ردرگمی.س��اخته.اس��ت..سالن.ها.

به.تفکیک.موضوع.دس��ته.بندی.نش��ده.ان��د.و.همانطور.

که.مالحظه.می.کنید،.کاشی.س��از.کنار.در.و.پنجره.س��از.و.

ماش��ین.فروش.در.کنار.آسانسور.قرار.گرفته.است،.در.کل.
بی.نظمی.حرف.اول.این.نمایشگاه.است.

 بابک خاک پوریان ـ شرکت سارای

 پاسـخ 1:.ش��رکت.ش��وکو.آلمان.با.70سال.سابقه.

فعالی��ت.در.زمینه.پروفی��ل.و.نمای.آلومینیوم،.15.س��ال.

اس��ت.که.در.بازار.ایران.نماینده.دارد..نماینده.ما.در.تهران.

ارتباط.میان.ش��رکت.و.کارفرمایان.را.تسهیل.می.کند..در.

واقع.ما..براساس.نقش��ه.های.معماری،.محاسبات.الزم.را.

انجام.داده.س��پس.داده.ها.و.محاسبات.به.دست.آمده.را.به.

طرف.ق��رارداد.خود.منتقل.می.کنی��م..این.موضوع.از.این.

حیث.حائز.اهمیت.اس��ت.که.مص��رف.کننده.محصوالت.

ش��وکو.در.ایران،.طی.فرآیند.مونتاژ.و.نصب،.چارچوب.ها.و.

استانداردهای.الزم.را،.البته.تحت.نظارت.شرکت،.رعایت.
کنند.

 پاسـخ 2:.ما.در.س��ال.های.حضور.در.ایران.به.این.

نتیجه.رس��یده.ایم.که.بازار.ایران.بازار.تقاضاست..در.ایران.

برای.جنس.باکیفیت.همیش��ه.مص��رف.کننده.وجود.دارد..

اگ��ر.در.ف��ردای.تحریم.ها.رویکرد.بدنه.جامعه.به.س��مت.

کیفیت.باال.باشد،.شرایط.مثبتی.برای.ما.ایجاد.خواهد.شد.
که.باید.از.آن.استفاده.کنیم.

 پاسخ 3:.دومین.دوره.ای.است.که.در.این.نمایشگاه.

حض��ور.داری��م،.امس��ال.بازدیدکنن��ده.بیش��تری.حضور.

دارد.و.تمای��ل.ب��رای.خرید.و.عقد.قرارداد.بیش��تر.اس��ت..

سرمایه.گذاران.در.ساختمان.بیشتر.از.گذشته.در.نمایشگاه.

حضور.دارند..پیش.بینی.می.کنم.در.سال.آینده.سطح.کیفی.
نمایشگاه.و.محصوالت.به.نمایش.درآمده.افزایش.یابد..

بابک امجدی ـ شرکت شوکو آلمان 

 پاسخ Gruppo Eurolrgno Srl :1.،.شرکت.

ایتالیایی.اس��ت.که.به.عرضه.انواع.در.و.پنجره.های.چوبی.

دوج��داره.و.س��ه.جداره.در.س��طح.دنیا.می.پ��ردازد..تمامی.

مراحل.تولید.پنجره.در.کش��ور.ایتالیا.و.با.تکنولوژی.بسیار.

پیش��رفته.ایی.انجام.می.شود..سفارش.هایی.که.ما.در.ایران.
می.گیریم،.در.ایتالیا.ساخته.شده.و.به.ایران.ارسال.می.شود.
 پاسـخ 2:.هم.اکن��ون.در.مرحل��ه.معرف��ی.برن��د.و.
محص��والت.خود.هس��تیم.و.از.این.جهت.در.نمایش��گاه.
شرکت.کردیم..پنجره.های.ساخته.شده.از.پروفیل.ترکیبی.

چوب.و.آلومینیوم.از.جمله.محصوالت.ما.هستند.
 پاسـخ 3:..با.توجه.به.اینکه.تا.پایان.نمایشگاه.مدت.
زمانی.باقی.است،.هنوز.برای.ارائه.ارزیابی.قدری.زود.است.

نیما الریجانی ـ شرکت یورو لند گروپ

 پاسـخ 1:.آکپ��ا.تولید.پروفیل.آلومینی��وم.خود.را.از.

1387.آغاز.کرد.و.هم.اکنون.برند.برتر.خاورمیانه.محسوب.

می.ش��ود..ما.در.زمینه.راه.اندازی.سیستم.تولید.در.و.پنجره.

آلومینیومی.نیز.حرف.اول.را.در.منطقه.می.زنیم..ش��رکت.

آکپ��ا.در.بحث.ی��راق.آالت.نیز.همکاری.بس��یار.خوبی.با.

ش��رکت.آالکس.دارد..به.طور.کلی.ش��رکت.آکپا.صفر.تا.

ص��د.نیازه��ای.راه.اندازی.یک.کارگاه.تولی��د.در.و.پنجره،.
حتی.نرم.افزار.و.خدمات.آموزشی.الزم،.را.تامین.می.کند.

 پاسخ 2:.باید.خدا.را.شاکر.باشم.که.بازار.ایران.را.در.

دس��ت.داریم.و.پروفیل.آلومینیوم.بسیاری.از.شرکت.های.

پنجره.س��از.را.تامین.می.کنی��م؛.از.این.جهت.حضور.ما.در.

چنین.نمایش��گاه.های.ضروری.اس��ت..متاسفانه.کشور.ما.

در.صنعت.آلومینیوم.پیش��رفت.خوبی.نداشته.است.و.تمام.

ت��الش.مجموعه.آکپا.این.اس��ت،.که.این.خ��الء.و.عدم.
پیشرفت.را.جبران.کند.

 پاسـخ 3:.غرفه..درخواستی.ما،.به.مراتب.بزرگ.تر.از.

فضای.کنونی.بود..در.ش��رایطی.که.مالحظه.می.کنید.آکپا.

را.در.یک.فضای.کوچک.جانمایی.کرده.اند..از.سویی.دیگر.

متاسفانه.عدم.تفکیک.سالن.ها.از.حیث.حوزه.فعالیت.باعث.
شده.تا.کیفیت.نمایشگاه.تا.حد.بسیاری.کاهش.یابد..

غالمرضا حکیمی ـ آکپا 

 پاسـخ 1:.ش��رکت.آراد.پنجره.ایرانیان.فعالیت.خود.
را.از.س��ال.89..ب��ا.تولی��د.در.و.پنج��ره.دوج��داره.یو.پی.
وی.س��ی.آغاز.کرد..تولیدات.ما.ب��ا.بهره.مندی.از.پروفیل.
ویستا.بست.س��اخته.ش��ده.و.در.این.امر.نگاه.ویژه.ایی.به.

کیفیت.محصوالت.خود.داریم..
 پاسخ 2:.نمایش��گاه.محلی.برای.بازدیدهای.اهالی.
صنعت.س��اختمان.است..انبوه.سازان.و.مجریان.پروژه.های.
بزرگ.در.نمایش��گاه.حضور.پیدا.می.کنن��د.و.از.نزدیک.با.
اهالی.مختلف.ساختمان.جهت.همکاری،.مذاکره.می.کنند..
 پاسـخ 3:.متاس��فانه.باید.عنوان.کنم،.عملکرد.ستاد.

اجرایی.به.هیچ.وجه.راضی.کننده.نبود..

 پرستو شه پر ـ آراد پنجره ایرانیان

 پاسـخ1:.8.س��ال.اس��ت.در.زمینه.یو.پی.وی.سی.

فعالیت.می.کنیم.و.قبل.از.آن.هم.حدود.27.س��ال.قطعات.
خودرو.وارد.می.کردیم.

 پاسـخ 2: ما.برای.به.نمایش.گذاش��تن.توانایی.های.
خود.در.نمایشگاه.حضور.پیدا.کرده.ایم.

 پاسـخ 3:.تا.االن.که.ش��مار.باالی��ی.بازدید.کننده.

داش��ته.ایم،.اما.برای.ارزیابی.نهایی.باید.تا.پایان.نمایشگاه.
منتظر.بمانیم.

سید مهدی جاللی ـ آمی تیس سازه در
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 پاسـخ 1:.ش��رکت.آلومینی��وم.کوپ��ال.از.جمل��ه.

تولیدکنندگان.به.نام.پروفیل.آلومینیوم.در.کش��ور.اس��ت..

کارخان��ه.آلومینی��وم.کوپال.با.18.س��ال.س��ابقه.فعالیت،.

در.ش��هرک.صنعت��ی.منتظریه.نجف.آب��اد.اصفهان.واقع.

ش��ده.اس��ت..کوپال.همواره..مفتخر.است،.در.بروزرسانی.

عل��م.و.تکنولوژی.تولید.پیش��گام.بوده.اس��ت..مجموعه.

آلومینیوم.کوپال.ب��ا.بهره.گیری.از.نیروی.های.متخصص.

و.ماش��ین.آالت.پیش��رفته،.همگام.با.تولید.روز.اروپا.قدم.
برمی.دارد..

 پاسـخ 2:.حوزه.فعالیت.م��ا.تولید.پروفیل.آلومینیوم.

است..با.پیشرفته.ترین.امکانات.و.ماشین.آالت.و.نیروهای.

متخص��ص..ام��ا.متاس��فانه.در.ای��ن.حوزه.کش��ور.ما.در.

جایگاه��ی.قرار.دارد.که.نمی.توان.ابتکار.و.نوآوری.خاصی.

انج��ام.داد..با.این.حال.امیدواریم.با.برنامه.ریزی.که.هیات.

مدیره.و.مدیرعامل.کوپال.در.جهت.نوع.آوری.و.کس��ب.

بازاره��ای.داخلی.و.خارجی.و.برندس��ازی.تهیه.و.تدوین.
می.کنند،.در.این.حوزه.نیز.به.مدارج.باالتری.برسیم..

 پاسـخ 3: مطمئنا.نمایش��گاهی.به.این.وس��عت.و.

بزرگی.همچون.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.با.مشکالتی.

نیز.روبرو.می.باش��د..پیداس��ت.که.تجمع.این.تعداد.گروه.

صنعتی.و.گردهم.آوردن.ای��ن.همه.تولیدکننده،.جانمایی،.

پاسخگویی.به.نیازهای..آنها،.ایجاد.فضایی.یکپارچه.میان.
این.همه.شرکت.کننده.بسیار.مشکل.است...

علیرضا رضوانی ـ آلومینیوم کوپال

 پاسـخ 1: در.صنعت.در.و.پنج��ره.آلومینیوم.به.صورت.

حرفه.ای.فعالیت.می.کنیم..همواره.س��عی.داشتیم.تا.تولیدات.
خود.را.با.بهترین.مواد.روانه.بازار.کنیم.

 پاسـخ 2: اول.اینک��ه.از.جدیدتری��ن.دس��تاوردهای.

پنجره.آسا.رونمایی.کنیم..دیگر...اینکه.درصددیم.نماینده.فعال.

در.سراس��ر.کشور.جذب.کنیم...مهمترین.ویژگی.محصوالت.

پنجره.آس��ا.این.است.که.پنجره.را.در.ابعاد.بسیار.بزرگ.تولید.

می.کند..بسیاری.دغدغه.شان.این.است.که.آلومینیوم.را.حذف.

یا.حتی.االمکان.از.آلومینیوم.کمتر.استفاده.کنند.تا.بیشتر.نما،.

شیش��ه.باش��د..از.همین.رو.در.نمایشگاه.یک.نمونه.5/5.در3.

متر.قرار.داده.ایم.که.به.جرات.می.توان.گفت.بزرگترین.پنجره.
در.نمایشگاه.است..

 پاسـخ 3:.یکی.از.مشکالت.ما.زمان.بسیار.اندکی.بود.

که.جهت.آماده.ش��دن.در.اختیار.ما.ق��رار.دادند،.همانطور.که.

می.دانید،.س��اخت.پنجره.20.تا.25.روز.طول.می.کشد،.با.این.

ح��ال.فقط.15.روز.به.ما.فرصت.دادند..از.س��وی.دیگر.برای.

چیدم��ان.غرفه.فقط.دو.روز.و.نی��م.به.ما.وقت.دادند.که.یک.
روز.آن.هم.صرف.نظافت.شد.

مصطفی مرتضوی ـ پنجره آسا

..wpc.پاسخ 1:.اهم.فعالیت.مجموعه.سی.در.تولید 

می.باش��د..این.محصول.چوب.صنعتی.است.که.در.ایران.

تولید.می.ش��ود.و.در.برابر.آب.و.موریانه.مقاوم.اس��ت.که.

از.آن.در.تولی��د.مقاط��ع.چارچوب،.در.و.قرنیز.اس��تفاده.
می.کنند.

 پاسـخ 2:.جهت.کسب.سهم.بیش��تری..از.بازار.در.

این.نمایشگاه.حضور.پیدا.کرده.ایم..در.این.دوره.درهای.

لوک��س.مجموعه.س��ی.در.را.برای.اولین.ب��ار.به.نمایش.

گذاش��ته.ایم..ای��ن.درها.در.تیپ.های.مختل��ف.و.با.قاب.

برجس��ته.به.بازدید.کنندگان.نمایشگاه.عرضه.می.شود،.
که.استقبال.بسیار.خوبی.نیز.از.آن.به.عمل.آمد..

 پاسـخ 3:.به.نظر.من.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.

پس.از.پانزده.دوره.هنوز.به.بلوغ.کامل.نرس��یده.است.و.

ضعف.های.نمایش��گاه.کامال.مشهود.است..به.طور.مثال.

در.بحث.تغییر.س��اعت،.هنوز.در.ستاد.نمایشگاه.ساعت.

نمایش��گاه.به.روز.نشده.است..این.گونه.ضعف.ها.در.باقی.

موارد.مدیریتی.نمایش��گاه.و.همچنین.موارد.تاسیساتی.

چون.سیس��تم.تهویه.و.خنک.کننده.های.سالن،.چیدمان.
و.جانمایی.شرکت.ها.به.وضوح.قابل.رویت.می.باشد..

 حمیدرضا طاهری ـ سی در

 پاسخ 1:.شرکت.آلوم.کاردینه.که.تولید.کننده.انواع.در.

و.پنجره.های.آلومینیومی.با.نشان.تجاری.آلوکد.می.باشد،.از.

س��ال.86.فعالیت.خود.را.در.صنعت.آغاز.کرد..آلوم.کاردینه.

تقریبا.هر.نوع.محصولی.را.که.به.نما.مرتبط.می.باشد،.اعم.از.

در.و.پنجره،.نماهای.شیشه.و.مصنوعاتی.که.امروز.به.عنوان.
پوسته.دوم.ساختمان.از.آن.یاد.می.کنند،.عرضه.می.کند.

 پاسـخ 2:.حضور.در.نمایش��گاه.صرفا.جنبه.فروش.

ن��دارد..در.اینج��ا..فرصت.دی��دار.با.مش��تریانمان.فراهم.

می.شود.و.می.توانیم.تعامل.خوبی.با.آنها.خود.برقرار.کنیم..

در.این.دوره.نیز.محصوالت.تخصصی.جدیدی.را.به.بازار.
عرضه.کرده.ایم.

 پاسـخ 3:.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.یک.روال.ثابت.

دارد.و.هیچ.تغییری.نمی.کند،.نه.پیشرفت.دارد.و.نه.پسرفت..

 شهرام علیزاده ـ آلوم کاردینه

 پاسـخ 1:.کارخانه.آبس��کون.در.زمینی.به.مساحت.

90000.مترمرب��ع.در.آمل.س��اخته.ش��ده.و.در.حال.تولید.

پروفیل.ه��اي.آلومینیوم��ي.م��ورد.مص��رف.در.صنعت.و.
ساختمان.است.

 پاسـخ 2: در.این.دوره.پنجره.ای.عرضه.کرده.ایم.که.

فقط.مشابه.آلمانی.آن.وجود.دارد.و.از.بهترین.محصوالت.
ما.به.شمار.می.رود.

 پاسخ 3: برای.ارزیابی.نمایشگاه.قدری.زود.است.

هیبت اهلل فاضلی ـ آبسکون

 پاسخ1:.شرکت.نماکاران.هزاره.سوم.نماینده.شرکت.

ترک.چوهاداراغلو.و.مجری.پروژه.های.آن.در.ایران.است.

و.در.زمینه.در.و.پنجره.و.نمای.آلومینیومی.مشغول.به.کار.

می.باشد..از.جمله.پروژه.هایی.که.اجرا.کرده.ایم.می.توانم.به.

الماس.خاورمیانه.و.رویال.تهران.اش��اره.کنم.و.نیز.لیلیوم.
که.در.حال.اجراست.

 پاسـخ 2: م��ا.ب��رای.تبلیغ��ات.و.معرف��ی.خود.در.

نمایش��گاه.ش��رکت.می.کنیم،.اما.آنچه.بیش.از.همه.مهم.
است.حضورمان.می.باشد.

 پاسـخ 3:.ما.غرفه.بس��یار.بزرگتری.از.آنچه.تحویل.

گرفتیم.درخواس��ت.کرده.بودیم..اما.به.طور.کلی.شرایط.از.
سال.گذشته.بهتر.است.

محمد امین اسدی ـ نماکاران هزاره سوم
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 پاسـخ 1:.آری��ا.شیش��ه.در.زمینه.اجرای.سیس��تم.
شیشه.های.متحرک.در.ایران.فعالیت.می.کند.

 پاسـخ 2:.با.هدف.معرفی.ش��رکت.خود.حضور.پیدا.

کرده.ایم.و.تنها.شرکتی.هستیم.که.اولین.بار.این.محصول.
را.وارد.کردیم.

 پاسـخ 3:.عملکرد.برگزارکنندگان.بسیار.خوب.بود،.
امسال.شرایط.بهتری.از.سال.گذشته.فراهم.شده.بود.

مهدیه منصوری ـ آریا شیشه متحرک پارس

 پاسـخ 1:..حدود.6.تا.7.س��ال.اس��ت.که.در.این.

صنعت.مشغول.به.کار.هستیم.و.چند.سالی.است.که.در.
حوزه.نرم.افزار.فعالیت.می.کنیم.

 پاسـخ 2:.این.نمایش��گاه،.برای.ما.نمایش��گاهی.

تخصصی.محس��وب.نمی.ش��ود.و.دلیل.حضور.ما.نیز.در.

اینجا.فقط.به.خاطر.مش��تریانی.است.که.از.شهرستان.به.

تهران.می.آیند.و.قص��د.دارند.همه.اقالم.مورد.نیاز.خود.
را.تهیه.کنند..

   پاسـخ 3:..به.طور.کلی.س��اعات.کار.نمایش��گاه.

مناس��ب.نیست.و.چینش.س��الن.ها.هم.موضوعی.نبوده.

است..ما.همیشه.مش��کالت.را.با.مسئوالن.مربوطه.در.

میان.می.گذاریم.ولی.هر.سال.وضع.بدتر.می.شود.و.البته.
مسئوالن.نیز.هر.ساله.تغییر.می.یابند.

مریم همتی ـ بهین سامان

 پاسـخ 1:.ش��رکت.هنکل.آلمان.تقریبا.38.سال.

س��ابقه.دارد..پیش��ینه.حضور.این.ش��رکت.در.ایران.نیز.

ح��دودا.به.35.س��ال.پیش.باز.می.گردد..هنکل.در.س��ه.

زمینه:.چس��ب،.شوینده.و.آرایش��ی.و.بهداشتی.تولیدات.

خود.را.به.سراس��ر.دنیا.صادر.می.کند..اما.بخشی.که.در.

ایران.فعال.است.محصوالتی.از.قبیل.چسب.ساختمانی،.

چسب.عمومی،.چسب.صنایع.بسته.بندی،.خودروسازی.
و.صنایع.وابسته.را.به.بازار.عرضه.می.کند.

 پاسـخ 2:.هنکل.شرکتی.بزرگ.و.مطرحی..است.و.

در.زمینه.فعالیت.خود.کامال.ش��ناخته.ش��ده.می.باشد..در.

واقع.مهمترین..هدف.ما.از.شرکت.در.نمایشگاه.این.است.

که.با.فع��االن.و.اهالی.صنایع.مرتب��ط.و.مختلف.ارتباط.

برقرار.کنی��م..از.جمله.محصوالت.جدید.خود.که.در.این.

دوره.عرضه.کرده.ایم.می.توان.به.یک.نمونه.چسب.اشاره.
کرد.که.با.استفاده.از.آن.نیاز.به.میخ.برطرف.می.شود.

 پاسخ 3: به.اعتقاد.بنده.نحوه.عملکرد.ستاد.اجرایی.

رضایت.بخش.بوده.و.نمایشگاه.به.شکل.مطلوبی.برگزار.
شده.است...

پگاه فوده ـ هنکل

 پاسـخ 1: ش��رکت.تکتاز.آلومینیوم.فعالیت.خود.را.در.

سال.76.با.مونتاژ.در.و.پنجره.آلومینیوم.در.اراک.آغاز.کرد..

چندی.بعد.خ��ط.تولید.آلومینیوم.را.نی��ز.راه.اندازی.کردیم...

در.س��ال.1382و.1383.در.میان.برندهای.برتر.کشور.قرار.

گرفتیم..هم.اکنون.به.کش��ورهای.افغانس��تان،.تاجیکستان.

و.ع��راق.تولی��دات.آلومینیوم.خ��ود.را.ص��ادر.می.کنیم..از.

جمل��ه.فعالیت..های.متنوع.تکتاز.می.ت��وان.به.تولید.پروفیل.

آلومینیوم،.رنگ.آمیزی.به.روش.های.آنادایز،.پودری.و.رنگ.
دکورال،.ساخت.در.و.پنجره.و.نما.اشاره.کرد.

 پاسـخ 2: م��ا.در.ح��ال.حاض��ر.دو.دس��تگاه.پرس.

اکستروژن.در.اختیار.داریم.که.یکی.7.و.دیگری.8..می.باشد.

و.درصدد.هستیم.دستگاه.پرس.اکستروژن.10نیز.از.کشور.

آلمان.به.خط.تولید.خود.اضافه.کنیم..در.طرح.توسعه.تکتاز.

آلومینی��وم.هم.قصد.داریم،.رنگ.جدی��د.تمام.روباتیک.در.

کارخان��ه.راه.اندازی.کنی��م...با.راه.اندازی.ای��ن.رنگ.تولید.
روزانه.5.تن.ما.به.حدود.15.تن.خواهد.رسید..

 پاسـخ 3:.نحوه.برگزاری.این.نمایشگاه.نامطلوب.

اس��ت.و.تاکنون.با.دردسرهایی.روبرو.بودیم..برای.نمونه.

ب��ا.مقدار.فضای.درخواس��تی.م��ا.برای.غرف��ه.موافقت.

نش��د،.همچنین.عدم.تهویه.مناسب.و.ساعات.نامناسب.

بازدید.نیز.از.دیگر.مش��کالت.اس��ت..ب��ه.نظرم.با.توجه.

ب��ه.گرمای.فصل.تابس��تان.اگر.س��اعات.برگ��زاری.از.

س��اعت.2.بعدازظهر.تا.9.شب.بود،.شرایط.بهتری.برای.
بازدیدکنندگان.فراهم.می.آمد.

 حسام حاجی ـ تکتاز آلومینیوم

.پاسخ1:.ش��عاع.پنجره.در.زمینه.تولید.تیپ.های.مختلف.

در.و.پنج��ره.آلومینیومی.و.یو.پی.وی.س��ی.فعالیت.می.کند.و.
نماینده.رسمی.شرکت.آتروپال.آلمان.است..

.پاسـخ2: با.هدف.ارائ��ه.جدیدترین.محصوالت..حضور.

پی��دا.کردیم،.از.جمل��ه.این.محصوالت،.سیس��تم.های.جدید.
پنجره.های.لیفتن.اس��الیدینگ.و.سیس��تم.گالس.وین.یو.پی.
وی.سی.اس��ت.که.معادل.سیستم..لس.آلومینیوم.بوده.و.نمای.

یکدست.را.در.ساختمان.به.وجود.می.آورد.
.پاسـخ 3:.متاس��فانه.عملکرد.س��تاد.برگزاری.در.زمینه.
تبلیغات.و.اطالع.رس��انی..بس��یار.ضعیف.بوده..است،.همچنین.
غرفه.ای.که.ما.در.اختیار.داریم،.بس��یار.کوچکتر.از.متراژ.مورد.

تقاضای.ما.بود..

سید علیرضا ابن الرضا ـ شعاع پنجره

 پاسـخ 1:.شرکت.ونوس.شیش��یه.در.زمینه.تولید.انواع.
شیشیه.فعالیت.دارد.

 پاسـخ 2: در.این.نمایش��گاه.که.بزرگترین.نمایش��گاه.

ایران.است.هنوز.هیچ.نتیجه.ای.حاصل.نکردیم..با.این.شرایط.

ما.برای.حضور.خود.در.نمایش��گاه.س��ال.آینده.بیش��تر.تامل.

خواهیم.کرد..زیرا.اگر.ش��رایط.بدین.نحو.باشد،.اصال.برای.ما.

مفید.نخواهد.بود..در.این.دوره.شیش��ه.هوش��مند.خود.را.ارائه.

کردیم.که.به.برق.وصل.اس��ت.و.این.قابلیت.را.دارد.که.مات.

و.ش��فاف.می.شود..همچنین.از.شیشه.های.ضد.حریق.خود.در.
این.نمایشگاه.رونمایی.کردیم.

  پاسـخ 3:.از.برگ��زاری.نمایش��گاه.به.هیچ.وجه.راضی.

نیس��تیم،.بزرگ.بودن.نمایشگاه.نمی.تواند.دلیل.مناسبی.برای.

وج��ود.این.مقدار.مش��کل.در.نحوه.جانمایی.ه��ا.و.دیگر.امور.

مقدماتی.باش��د..واقعا.پس.از.15.سال،.دلیل.این.همه.ضعف.

چیست؟.ما.200.متر.غرفه.درخواست.کرده.بودیم،.اما.66.متر.

در.اختیار.ما.گذاشتند..از.این.گذشته.ما.را.در.سالنی.قرار.داده.اند.

که.هیچ.ارتباطی.به.ما.ندارد..ما.جزء.اولین.شرکت.هایی.بودیم.

که.ثبت.نام.کردیم.و.برای.من.قابل.تحلیل.نیست.که.چرا.این.
نقطه.را.که.اصال.کسی.ما.را.نمی.بیند.به.ما.داده.اند.

فیروزه بدر ـ ونوس شیشه
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 پاسـخ 1:.کارخان��ه.ما.ب��ا.25.س��ال.قدمت.و.با.

تکنولوژی.روز.دنیا.به.تولید.انواع.شیش��ه.های.سکوریت.
دوجداره،.لمینیت.و.شیشه.های.صنعتی.مشغول.است.

 پاسـخ 2:.ه��دف.اصلی.ما.برای.حض��ور.در.این.

نمایش��گاه..همانند.10.سال.گذشته،.به.نمایش.گذاشتن.

توانمندی.ه��ا.و.فعالیت.های.گس��ترده.خود.می.باش��د..

همچنین.ش��رکت.در.نمایش��گاه.را.ابزاری.برای.نشان.
دادن.استمرار.حضور.خود.در.بازار.می.دانیم.

 پاسخ 3:.تا.اینجای.کار.می.توانم.بگویم.که.خوب.
بوده.است.

محمد استقبال ـ شیشه ایمنی شرق 

 پاسخ 1:.وین.تک.یکی.از.بزرگترین.تولیدکنندگان.
پروفیل.یو.پی.وی.سی.است.

 پاسـخ 2:.وین.تک.260.سینگل.ریل.جدیدترین.
محصول.ماست.که.منحصربفرد.بوده.است.

 پاسخ 3:.در.تمام.دوره.های.نمایشگاهی،.اکثریت.

نارضایتی.دارند.اما.باز.هم.در.دوره.های.بعدی.ش��رکت.

می.کنند..به.هرحال.نمایش��گاه.اتفاق.مهمی.است.که.با.

همه.دش��واری.های.موجود.باید.در.آن.ش��رکت.کرد..از.

جمله.مش��کالت.این.نمایش��گاه.هم.باید.به.نامناسب.

بودن.تهویه.سالن.اشاره.کنم.و.هم.اینکه.بازدیدکنندها.

.عموم��ا.حرف��ه.ای.نیس��تند،.و.بعض��ا.ب��رای.تفریح.به.
نمایشگاه.می.آیند.

رضا زرگرـ وین تک

 پاسـخ 1:.ای.بی.آی.در.زمینه.تولید.پروفیل.یو.پی.
وی.سی.فعالیت.دارد.

 پاسـخ 2:.ما.برای.حف��ظ.حضور.خود.در.این.بازار.

در.این.نمایشگاه.حضور.پیدا.کرده.ایم..در.این.نمایشگاه.

از.پروفیل.ه��ای.تم��ام.رنگی.ای.بی.آی.ب��رای.اولین.بار.

رونمای��ی.کرده.ایم..نکت��ه.حائز.اهمیت.این.اس��ت.که.

ای.ب��ی.آی.برای.اولین.بار.در.ایران.موفق.ش��ده.تا.روی.
پروفیل.الیه.ای.از.رنگ.را.اکسترود.کند..

 پاسـخ 3:.نمایش��گاه.صنع��ت.س��اختمان.ی��ک.

نمایش��گاه.عمومی.است،.به.این.معنی.که.کلیه.فعاالن.

صنع��ت.س��اختمان.در.این.نمایش��گاه.از.ه��ر.صنف.و.

ح��وزه.ای.حضور.دارند..گذش��ته.از.این.ها.س��الن.خوبی.

در.اختیار.ما.گذاشته.نشده.اس��ت..البته.نمایشگاه.مانند.
هرسال.بسیار.شلوغ.است،.اما.اتفاق.مثبتی.نمی.افتد.

آرش حمزه لویی ـ ای بی آی

 پاسخ 1: شرکت.پنجره.اکباتان.در.زمینه.تولید.در.
و.پنجره.یو.پی.وی.سی.فعالیت.دارد.

 پاسـخ 2: در.ای��ن.نمایش��گاه.ع��الوه.ب��ر.دیگر.

محصوالت.خود،.جرجین.بین.شیشه.ها.را.برای.اولین.بار.

به.بازدیدکنندگان.ارائه.کرده.ایم..متاسفانه.در.سال.های.

اخیر.به.دلیل.تحریم.ها.نتوانسته.ایم.محصول.جدید.قابل.

مالحظه.ای��ی.ارائه.کنیم،.اما.محصوالت.ما.نس��بت.به.
سال.های.گذشته.زیباتر.و.لوکس.تر.شده.اند.

 پاسـخ 3:.به.نظر.بنده.این.نمایش��گاه.نس��بت.به.

سال.گذش��ته.نمایشگاه.بهتری.اس��ت..اگر.شرایط.این.

تحریم.های.ظالمانه.با.فش��ار.هایی.که.در.س��ال.گذشته.

ب��ه.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.آورده.اس��ت،.نبود.امروز.

ش��اهد.ابتکارات.بیش��تری.از.تولید.کنن��دگان.بودیم..با.

این.حال،.ما.بعد.از.س��ال.ها.حضور.مستمر.در.نمایشگاه.

هن��وز.نمی.توانیم.جای.مناس��ب.خود.را.در.نمایش��گاه.

داشته.باش��یم..از.جانمایی.های.انجام.شده.به.هیچ.وجه..

رضایت.نداریم.و.متاس��فانه.اتاق.تع��اون.ایران.در.مقام.

برگزار.کننده.نمایشگاه،.نتوانسته.است.پس.از.برگزاری.

15دوره.س��از.و.کار.مناس��بی.ب��رای.اج��را.و.برگزاری.
نمایشگاه.داشته.باشد..

محمد علی حسینی ـ پنجره اکباتان 

 پاسـخ 1: شرکت.عایق.کویر.یزد.در.زمینه.تولید.
در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.فعالیت.دارد.

 پاسـخ 2:.ما.همواره.با.حضور.در.نمایشگاه.سعی.

داریم.کیفیت.محصوالت.خود.را.به.مردم.نش��ان.دهیم.

و.بازدیدکننده.با.مقایس��ه.کاالهای.مختلف.با.یکدیگر.
محصول.با.کیفیت.را.از.باقی.پنجره.ها.تمیز.دهد..

 پاسـخ 3:.امس��ال.متاس��فانه.تا.همی��ن.اواخر.از.

ش��رایط.برگزاری.نمایش��گاه.اطالعی.در.دست.نبود.و.

شرکت.کنندگان.حتی.متراژ.غرفه.خود.را.نمی.دانستند..

و.در.نه��ات.نیز.خواس��ت.هیچکدام.از.ما.تامین.نش��د..

به.طور.مثال.کس��ی.که.تقاض��ای.700.متر.غرفه.کرده.

تنها.150.متر.در.اختیارش.قرار.داده.اند..ما.نیز.200.متر.

تقاضا.داش��تیم.که.تنها.90.مت��ر.به.ما.غرفه.دادند..این.

ام��ر.تمام.معادالت.ما.را.ب��ه.هم.ریخت..ما.روی..200.

متری.ک��ه.تقاضا.کرده.بودیم،.برنامه.ریزی.داش��تیم.و.

از.آن.بدتر.ش��رکت.ها.در.جانمایی.غرفه.های.خود.هیچ.
نقشی.نداشتند..

اخوان دستمالچی ـ عایق کویر یزد

 پاسـخ 1:.ش��رکت.س��کو.ایران.از.س��ال.1355.

تاسیس.شده.و.یکی.از.پایه.گذاران.تولید.در.و.پنجره.به.

صورت.صنعتی.می.باش��د..پیش.از.ورود.یو.پی.وی.سی.

ب��ه.ایران.ما.در.زمینه.گالوانی��زه.رنگی.فعال.بودیم..در.

ادامه.دس��تگاه.های.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.را.نیز.

ب��ه.آن.اضافه.کردیم،.به.جز.ای��ن.در.زمینه.در.و.پنجره.
یو.پی.وی.سی.و.آلومینیومی.نیز.فعالیت.داریم.

 پاسـخ 2:.س��بد.کاالی.ما.کامل.اس��ت.با.این.حال.
همواره.به.دنبال.کشف.و.تولید.بهترین.محصوالت.هستیم.
 پاسـخ 3:.ای��ن.نمایش��گاه.نی��ز.مانن��د.هم��ه.
نمایش��گاه.های.گذش��ته.اس��ت.و.س��ال.به.س��ال.بر.
بوروکراس��ی.اداری.آن.افزوده.و.هزینه.های.آن.بیش��تر.
می.ش��ود..از.دیگر.مش��کالت.موجود.عدم.پاسخگویی.
ستاد.اجرایی.است..با.وجود.خیل.عظیم.شرکت.کننگان.
فق��ط.دو.نف��ر.را.ب��رای.پاس��خگویی.در.س��تاد.به.کار.

گماشته.اند.

رضا فریدی ـ سکو ایران
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 پاسخ1:.شرکت.ما.واردکننده.پروفیل.آلومینیوم.است.و.
در.زمینه.در.و.پنجره.و.نمای.آلومینیوم.فعالیت.دارد.

 پاسخ 2:.هدف.ما.از.شرکت.در.نمایشگاه.حضور.مستمر.

در.بازار.و.معرفی.محصول.جدیدمان.است..ما.امسال.پروفیل.

آلومینیومی.را.به.س��بد.محصوالت.خ��ود.اضافه.کرده.ایم.که.
بهینه.سازی.انرژی.را.تا.50.درصد.افزایش.می.دهد.

 پاسـخ 3:.برگزاری.بسیار.ضعیف.است..تجهیزات.الزم.

در.حد.قابل.قبولی.فراهم.نشده.است..با.اینکه.پول.تجهیزات.
را.از.ما.گرفته.اند.اما.خدمات.درخوری.ارائه.نداده.اند.

زیدی ـ بهین صنعت یام

 پاسـخ 1: در.زمینه.تولید.ماش��ین.آالت.س��اخت.شیشه.
دوجداره.فعالیت.می.کنیم.

 پاسـخ 2:.محصول.جدید.ما.در.این.نمایش��گاه.دستگاه.

خم.و.همچنین.دس��تگاه.شستش��وی.شیشه.سکوریت.با.ابعاد.
2/5.در.5.است.که.به.سفارش.شیشه.قزوین.تولید.شده.است.
 پاسـخ 3:.عملکرد.این.دوره.بسیار.ضعیف.است..برای.
نمونه.راهنمای.س��الن.ها.اصال.مناس��ب.نیست..همچنین.اگر.
ی��ک.روز.تعطی��ل.در.میان.روزه��ای.کاری.نمایش��گاه.بود،.

بازدیدکنندگان.بیشتری.از.شهرستان.می.داشتیم.

سارا تقی نژاد نمین ـ کارن ماشین

 پاسخ 1:.کارخانه.تولید.پروفیل.آلومینیوم.آلوپن.از.سال.

1353.در.زمینی.به.مس��احت.32000.متر.مربع.و.سالن.هایی.

به.مساحت.25000.متر.مربع.در.شهر.صنعتی.البرز.قزوین،.با.

فناوری.آمریکایی.احداث.شد..شرکت.آلوپن.دارای.یک.واحد.

ایجینگ.می.باش��د..در.این.واحد،.پروفیل.را.در.شرایط.سخت.

قرار.داده.تا.مقاومت.آن.باالتر.رود..در.خصوص.مقاومت.و.در.

زمینه.رنگ.آنادایز.شرکت.آلوپن.کامال.منحصر.بفرد.می.باشد،.

چراکه.پروفی��ل.را.یک.تکه.رنگ.می.کند..همچنین.در.زمینه.

تولید.در.و.پنجره.ترمال.بریک.نیز.تحت.لیس��انس.اکو.ایتالیا.

می.باشیم..در.زمینه.اجرای.نما.نیز.در.پروژه.های.بزرگی.چون.

راه.آهن.جمهوری.اس��المی،.ساختمان.شرکت.ایرانسل،.مرکز.

خرید.پاالدیوم،.برج.نمک.آبرود،.برج.ناهید،.مرکز.خرید.تیراژه،.

مگام��ال.اکباتان،.س��اختمان.منطق��ه.آزاد.ارس،.س��اختمان.
سی.آی.پی.فرودگاه.امام.خمینی.مشارکت.داشته.ایم.

 پاسخ 2: در.نمایشگاه.سعی.می.کنیم.که.عموم.مردم.با.

تکنولوژی.روز.آلوپن.آش��نا.شوند.و.سطح.دانش.فنی.شرکت.

آلوپن.را.با.دیگر.ش��رکت.ها.مقایس��ه.کنن��د..در.این.دوره.ما.

یکس��ری.محصوالت.تخصصی.را.برای.نخستین.بار.به.بازار.
عرضه.کرده.ایم..

 پاسـخ 3:.در.کل.برگزاری.نمایشگاه.می.تواند.خوب.و.

بسیار.مفید.فایده.باشد..اما.این.نمایشگاه.متاسفانه.جانمایی.

مناس��بی.نداش��ته.اس��ت.و.ما.از.این.حیث.بس��یار.ناراضی.

هس��تیم..واقعا.انصاف.نیس��ت.که.به.کارخانه.آلوپن.با.و.41.

محرم اسماعیل پور ـ آلوپن

 پاسـخ1:.رنگین.نما.با.42.س��ال.س��ابقه.از.نخستین.

ش��رکت.هایی.اس��ت.که.در.زمین��ه.در.و.پنج��ره.آلومینیوم.
فعالیت.می.کند.

 پاسـخ 2: هدف.اصلی.ما.فروش.محصوالتمان.بوده.

اما.وضعیت.تا.کنون.قابل.قبول.نیس��ت..ش��رایط.امسال.از.

سال.گذشته.نیز.نامطلوب.تر.است..به.هر.حال.امید.داریم.که.
شاید.روزهای.بعدی.شرایط.قدری.بهبود.یابد.

 پاسخ 3:.شرایط.این.دوره.نیز.مانند.سال.های.قبل.بود.

و.ب��ه.هیچ.وجه.توقعات.ما.را.برآورده.نکرده.اس��ت..در.حال.

حاضر.یکی.از.مش��کالتی.که.بیش.از.همه.محسوس.است.
تهویه.نامناسب.سالن.ها.می.باشد.

فرید پاک ـ رنگین نما 

 پاسخ1: در.زمینه.نرم.افزارهای.تخصصی.فعالیت.داریم.
 پاسـخ 2:.هدف.اصلی.ما.حمایت.از.مشتریانمان.است..
ما.در.این.دوره.طرحی.را.به.عنوان.طرح.سپاس.اجرا.کرده.ایم.

که.بر.اساس.آن.به.مشتریان.خود.خدمات.ویژه.می.دهیم.
 پاسخ 3:.برگزاری.نمایشگاه.بسیار.ضعیف.بود..من.یک.
ساعت.پیش.به.دلیل.بی.نظمی.های.موجود.شکایت.نامه.ای.را.
نوش��تم..ما.برق.نداش��تیم،.غرفه.ما.در.س��الن.20.است.ولی.
مسئوالن.نمایشگاه.نوشته.اند.22،.و.کال.هیچ.هماهنگی.میان.

غرفه.داران.و.مدیران.سالن.وجود.ندارد.

علیرضا شامی ـ داده پویشگر

 پاسخ 1:.شرکت.ایمن.شیشه.سپهر.در.زمینه.تولید.انواع.
شیشیه.فعالیت.دارد.

 پاسـخ 2: هدف.اصلی.ما.از.ش��رکت.در.این.نمایشگاه،.

این.اس��ت.که.توانایی.تولید.باالی.خود.را.نشان.دهیم.و.ثابت.

کنیم.تولید.کنن��ده.ایرانی.قادر.به.تولید.هر.آنچه.که.در.خارج.

از.کش��ور.وجود.دارد.اس��ت..از.محصوالت.قاب��ل.توجه.خود.

می.توانم.به.س��ازه.شیش��ه.ایی.اش��اره.کنم.که.از.شیشیه.های.
ارسی.قدیمی.است.

 پاسخ 3:.هنوز.برای.ارزیابی.نمایشگاه.زود.است.

محمد جعفریان ـ ایمن شیشه سپهر 

 پاسخ1:.ما.در.زمینه.تولید.انواع.پروفیل.فعالیت.داریم.و.
بیشتر.حجم.کاری.ما.در.زمینه.لوله.نرده.است.

 پاسخ 2:.هدف.اصلی.ما.از.شرکت.در.این.نمایشگاه،.به.

نمایش.در.آوردن.کیفیت.باالی.محصوالت.آکروپال.است.که.
از.بسیاری.از.مشابهان.خارجی.خود.برتر.هستند.

 پاسـخ 3:.از.وضعی��ت.موجود.راضی.نیس��تیم..زمان.و.

تاریخ.نمایش��گاه.اصال.مناس��ب.نبود..حداقل.اگر.زمان.آن.را.

به.گونه.ای.تنظیم.می.کردن��د.که.یک.روز.تعطیل.در.میان.آن.

بود.شاید.شرایط.بهتری.فراهم.می.شد..البته.مشکالت.دیگری.
از.قبیل.عدم.تهویه.مناسب.و.مواردی.دیگر.نیز.وجود.دارد.

سید بهروز خاتمی ـ فلز سازه 

سال.س��ابقه.فعالیت،.فقط.فضایی.حدود.60.متر.اختصاص.

پیدا.کند..این.موارد..باعث.می.ش��ود.ک��ه.ما.انرژی.الزم.را.
برای.نمایشگاه.صرف.نکنیم..
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سالن شهریار در آرامش کامل!
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با شرکت کنندگان در هفتمین نمایشگاه در و پنجره تبریز عنوان شد:

ره:
شـا

ا

سـالن شـهریار شـهر تبریز میزبان هفتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره، ماشین آالت و تجهیزات وابسـته این شهر از تاریخ 27 تا 30 مرداد 
94 بود. برگزاری این نمایشـگاه در محل دائمی نمایشـگاه های بین المللی تبریز، همزمان بود با برپایی اولین نمایشگاه بین المللی سازه ها، نماها و 
معماری ساختمان. در این دوره ۵0 واحد تولیدی خدماتی و بازرگانی از استان های تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، فارس، البرز 
و نمایندگی هایی از کشـورهای ترکیه، چین و آلمان تولیدات خود را در زمینه انواع پروفیل، یراق آالت، سیسـتم های هوشمند، ماشین آالت ساخت و 

تولید در و پنجره و نما، نماهای چوبی، فلزی، سنگی، آجری و غیره به نمایش گذاشتند.
پنجره ایرانیان نیز مانند همیشـه حضوری پررنگ در این نمایشـگاه داشـت و تالش کرد تا در حد توان این رویداد تخصصی را بازتاب دهد. اما از 
آنجا که پنجره ایرانیان همواره اعالم کرده که تریبون فعاالن صنعت در و پنجره کشـور اسـت و از آنجا که یکی از وظایف اصلی خود را انعکاس 
دغدغه های این عزیزان می داند، ذکر چند نکته از نمایشگاه که بیش از همه در سخنان غرفه داران به گوش می خورد، در اینجا الزم می نماید. البته 
باید توجه داشت که هدف از طرح هر گونه انتقاد، تنها اصالح و بهبود شرایط پیش رو می باشد؛ و بر اساس این رویکرد جا دارد به نحوه برگزاری 

نمایشگاه هایی از این دست، که جزو رویدادهای مهم این صنعت به شمار می آیند، نگاهی دقیق تر انداخته و بکوشیم تحلیلی انتقادی ارائه دهیم. 
نمایشگاه این دوره  نیز مانند همیشه با نقاط ضعف و قوت چندی همراه بود و نظرات متفاوتی را برانگیخت. اما دو نکته بیش از همه توجه ها را به خود 
جلب می کرد. نخست تاریخ برگزاری این نمایشگاه بود. نمایشگاه تبریز دقیقا یک هفته پس از نمایشگاه صنعت ساختمان تهران و یک هفته پیش 
از نمایشگاه در و پنجره اصفهان برگزار می شد. البته از سازوکار انتخاب تاریخ این نمایشگاه اطالع چندانی نداریم؛ اما آنچه مشخص است چنین 
زمانی برای برپایی چنین نمایشـگاهی هرگز مناسـب نبود. بدون تردید فرصت مهیا شدن برای شرکت در این نمایشگاه بسیار اندک بود. در واقع 
انتخاب چنین تاریخی، مشکالتی را برای شرکت های عالقمند به حضور در این نمایشگاه به وجود آورد. همچنان که شاهد حضور کم شمار شرکت ها 
در این نمایشـگاه بودیم. حتی برخی از بزرگترین تولیدکنندگان شـهر تبریز نیز در این نمایشـگاه شرکت نکرده بودند. البته مقصود آن نیست که 
تاریخ برگزاری نمایشگاه عامل اصلی کم شمار بودن شرکت کنندگان آن بوده، اما به هرحال یک از عوامل تاثیرگذار بوده است. از سوی دیگر، تاثیر 
این عامل بر حضور بازدیدکنندگان هم اندک نبود. در واقع این عامل سبب شده بود فرصت و نیز انگیزه آن دسته از فعاالن صنعت در و پنجره که 

به صورت حرفه ای تر از نمایشگاه های سراسر کشور بازدید می کنند، برای حضور در این نمایشگاه کاهش یابد.
نکته دوم، تبلیغات بسـیار ناچیز این نمایشـگاه بود؛ نکته ای که کامال مشهود بوده و البته از زبان بسیاری از شرکت کنندگان در نمایشگاه تبریز نیز 
شنیده می شد. به جرات می توان گفت حجم تبلیغات صورت گرفته هرگز زیبنده تبریز، شهری با چنین توانمندی های صنعتی، نبود. به صورتی که 
اگر بنرهای برخی از شرکت های حاضر در نمایشگاه در برخی نقاط شهر الصاق نشده بود، عمال هیچ نشانی از برگزاری چنین نمایشگاهی در سطح 
شـهر به چشـم نمی خورد. به نظر می رسد یکی از نخستین وظایف برگزارکنندگان یک نمایشـگاه اطالع رسانی در مورد آن باشد، وگرنه حضور در 
چنین نمایشگاهی و به جان خریدن هزینه های بسیار، از جمله بهای غرفه ها و نیز هزینه های کمرشکن شرکت کنندگان از دیگر شهرهای کشور، با 

وجود بی اطالعی اکثر شهروندان آن شهر چه معنا و فایده ای می تواند داشته باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل نمایشگاه بین المللی تبریز، در کتاب این نمایشگاه به درستی و تیزبینی چنین آرزو کرده است: »امید است برپایی 
این گونه نمایشگاه های تخصصی و بین المللی زمینه سـاز تبادل نظر و انتقال تجربه های متخصصان و کارشناسـان بوده و امکان ارتباط مسـتقیم 
تولیدکنندگان و بازرگانان داخلی و خارجی را با انبوه سـازان و پیمانکاران سـاختمان و عموم مردم که مصرف کننده نهایی هسـتند به نحو احسـن 
ایجاد نماییم.« در اینجا پرسشی که به ذهن متبادر می شود آن است که چه عاملی بیشتر از تبلیغات و آگاهی رسانی عمومی می تواند »امکان ارتباط 
مستقیم تولیدکنندگان و بازرگانان داخلی و خارجی را با انبوه سازان و پیمانکاران ساختمان و عموم مردم« فراهم کند؟ و این مهم بر عهده چه فرد 

یا نهادی است؟
بـدون تردید دلیل اصلی چنین انتقادهایی آن اسـت که از شـهری ماننـد تبریز، به ویژه با امکانات نمایشگاهی فـراوان، انتظار می رود تا به گونه ای 
ترتیبات برگزاری یک نمایشگاه را فراهم آورد که دسـت کم اسـتقبال قابل قبولی از آن صورت گیرد. روی هم رفته، انتظارات از شـهری که تالش 
می کند خود را به »شهر نمایشگاهی خاورمیانه تبدیل کند« فراتر از این است. در پایان، پنجره ایرانیان باز هم آمادگی خود را برای انعکاس نظرات 

مختلف درباره این موضوع، به خصوص نظرات برگزارکنندگان محترم نمایشگاه تبریز با کمال میل اعالم می کند.
در نمایشگاه تبریز خبرنگار پنجره ایرانیان مانند همیشه، به سراغ غرفه داران صنعت در و پنجره رفت و گفتگویی با آنها انجام داد. آنچه در ادامه 

می خوانید پاسخ این عزیزان به سه پرسش زیر است. 
پرسش 1: در مورد فعالیت های شرکت خود توضیح دهید.

پرسش 2: با چه هدفی در نمایشگاه تبریز حضور به هم رساندید و آیا محصول جدیدی در این نمایشگاه ارائه کرده اید؟
پرسش 3:  ارزیابی شما از هفتمین نمایشگاه در و پنجره تبریز چیست؟
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 پاسـخ 1:.ش��رکت.آلومینی��وم.کوپ��ال.اصفه��ان.جزو.

نخس��تین.ش��رکت.های.فعال.در.مرکز.ایران.می.باشد.که.در.

سال.1379.در.شهرک.صنعتی.منتظریه.نجف.آباد.اصفهان.با.

ظرفیت.اولیه12000.تن.پروفیل.احداث.گردید..این.ش��رکت.

در.م��دت.فعالیت.خود،.با.اس��تفاده.از.تکنول��وژی.روز.دنیا.و.

هم��کاری.متخصصان.خارج��ی.)آلمان.و.ترکی��ه(.و.تکیه.بر.

دان��ش.و.تجربه.مدیران.مجموعه.خود،.توانس��ته.بیش��ترین.

حجم.تولید.پروفیل.های.اختصاصی.وST..آلومینیوم.کشور.را.

ب��ه.خود.اختصاص.دهد..آلومینیوم.کوپال.اصفهان.تولیدکننده.

انواع.پروفیل.های.ST،.اختصاصی.و.ترمال.بریک،.یراق.آالت،.

انواع.رنگ.الکترواس��تاتیک،.دکورال.و.آنادایز،.ارائه.مشاوره.و.

راه.ان��دازی.خط.تولید.در.و.پنجره.می.باش��د..آلومینیوم.کوپال.

اصفه��ان.با.ظرفی��ت.تولید.400.تن.در.م��اه،.رتبه.اول.تولید.
کشوری.را.به.خود.اختصاص.داده.است..

 پاسـخ 2:.آلومینیوم.کوپال.با.هدف.معرفی.محصوالت.

خود.و.همچنین.حضور.مس��تمر.در.س��طح.اول.صنعت.کشور.

در.نمایش��گاه.های.مختلف.ش��رکت.می.کند..همچنین.جذب.

مش��تریان.جدید.از.دیگ��ر.اهداف.این.ش��رکت.برای.حضور.

در.نمایشگاه.هاس��ت..اصوال.ما.نمایش��گاه.های.داخل.کش��ور.

را.به.مثاب��ه.یک.ویترین.برای.ارائ��ه.محصوالت.تولیدی.خود.

می.دانیم..هر.نقطه.ای.که.این.ویترین.کدر.شود.یا.حتی.لکه.ای.

روی.آن.بیافتد.پل.ارتباطی.ما.با.بازدیدکنندگان.و.مش��تریان.

دچار.مش��کل.خواهد.ش��د..ما.برای.حضور.در.این.نمایشگاه.

بس��یار.راغب.بودیم،.اما.هم.اکنون.به.این.باور.رس��یده.ایم.که.

این.نمایشگاه.معایب.بسیاری.دارد..در.خوشبینانه.ترین.حالت،.

می.ت��وان.گفت.ک��ه.این.معایب.ب��ه.دلیل.نزدیک��ی.زمانی.با.
نمایشگاه.صنعت.ساختمان.روی.داده.اند.

 پاسـخ 3: ش��خصا.اعتقادی.به.انتقاد.و.اعتراض.ندارم..

ام��ا.عملکرد.مجریان.این.نمایش��گاه.در.امر.تبلیغات.به.قدری.

ضعی��ف.بود.که.حتی.بنده.را.نیز.به.واکنش.واداش��ته.اس��ت..

همانطور.که.خودتان.شاهد.هس��تید..تعداد.بازدیدکنندگان.در.

روز.افتتاحیه.به.ش��مار.انگشتان.یک.دست.می.رسند..واقعا.از.

حضور.در.این.نمایشگاه.ابراز.پشیمانی.و.برای.عدم.تبلیغات.و.
عدم.اطالع.رسانی.کافی.ابراز.تاسف.می.کنم.

علیرضا رضوانی ـ آلومینیوم کوپال اصفهان

 پاسـخ 1: گروه.صنعتی.آرا.حدودا.دو.س��ال.اس��ت.که.

فعالیت.خود.را.در.زمینه.طراحی.و.تولید.ماشین.آالت.مونتاژ.در.
و.پنجره.یو.پی.وی.سی.آغاز.کرده.است..

 پاسخ 2:.با.توجه.به.اینکه.گروه.صنعتی.آرا.یک.شرکت.

تازه.تاسیس.اس��ت،.با.هدف.معرفی.و.شناساندن.محصوالت.

خ��ود.به.فع��االن.صنعت.در.و.پنج��ره.و.نیز.ارائ��ه.و.عرضه.

محصوالت.ب��ه.بازدیدکنندگان،.در.این.نمایش��گاه..ش��رکت.

کرده.ایم..ضمن.اینکه.برای.اولین.بار.اس��ت.که.در.نمایشگاه.
حضور.پیدا.می.کنیم..

 پاسـخ 3:.تص��ور.می.کن��م.برگ��زاری.ای��ن.دس��ت.از.

نمایش��گاه.ها.به.خصوص.در.فضای.پسا.تحریم،.باعث.خواهد.

ش��د.تا.صنعت.از.رکودی.که.در.آن.اسیر.آمده،.خالص.شود..

اما.ب��ا.توجه.ب��ه.اینکه.ح��وزه.تخصصی.فعالیت.ما.س��اخت.

ماشین.آالت.می.باشد،.در.فضای.پساتحریم.برای.تولید.نیازمند.

حمایت.دولت.هس��تیم..اگر.اندکی.چتر.حمایت.دولت.بر.س��ر.

تولیدکننده.به.خصوص.تولیدکنندگان.ماش��ین.آالت.باز.شود،.
شاهد.شکوفایی.در.این.حوزه.خواهیم.بود..

رسول استادی ـ طراحی و مهندسی آران

 پاسـخ 1:.ما.فعالیت.خود.را.از.س��ال.1386.در.حوزه.

در.و.پنج��ره.دوجداره.آلومینیوم��ی.آغاز.کرده.ایم..همچنین.

مقاط��ع.مختلف.آلومینی��وم.رنگی.و.کرکره.ه��ای.برقی.و.

دره��ای.اتوماتیک.ازجمله.دیگر.فعالیت.های.ما.می.باش��د..

ضمن��ا.ه��ر.گونه.س��فارش.با.مقاط��ع.آلومینی��وم.را.برای.
مشتریان.تولید.می.کنیم..

 پاسـخ 2:.در.این.نمایش��گاه.به.منظور.معرفی.کامل.

س��بد.محصوالت..خود.به.مش��تریانمان.و.همچنین.جذب.

مش��تری.بیش��تر.و.فروش.محص��والت.خود.حض��ور.پیدا.

کرده.ای��م؛.و.باید.اذعان.کنم.که.ت��ا.70درصد.به.اهداف.و.
خواسته.های.خود.در.نمایشگاه.دست.پیدا.کرده.ایم..

 پاسـخ 3:.هفتمی��ن.نمایش��گاه.در.و.پنج��ره.تبریز.

نمایش��گاه.نس��بتا.خوبی.است..گرچه.بس��یار.خلوت.است،.

اما.بازدیدکنندگان.نمایش��گاه.تخصصی.می.باش��ند..با.این.

ناصر مسکنی ـ آلوم آذر اولدوز 

اوصاف.می.توانم.از.برگزاری.نمایش��گاه.ابراز.رضایت.کنم..

تنها.یک.مس��اله.وجود.دارد.و.آن.نیز.عدم.تبلیغات.مناسب.

اس��ت..بس��یاری.از.فعاالن.این.حوزه.اساس��ا.نمی.دانند.که.
چنین.نمایشگاهی.در.حال.برگزاری.می.باشد..

 پاسـخ 1:.ش��رکت.پتروپویا.گرانول.آریان��ا.تولیدکننده.

پروفیل.یو.پی.وی.سی.با.برند.بست.ویژن.می.باشد.که.در.این.
نمایشگاه.با.نماینده.خود.حضور.پیدا.کرده.است..

 پاسـخ 2: ما.متاس��فانه.در.دوره.پیش��ین.این.نمایشگاه.

نتوانس��تیم.حضور.داشته.باشیم،.اما.در.این.دوره.سعی.کردیم.

تا.با.ارائه.محصوالت.جدید.خود.بتوانیم.سهم.بیشتری.از.بازار.

را.در.این.منطقه.به.دس��ت.آوریم..از.جمله.محصوالت.جدید.

پترو.پویا.که.برای.اولین.بار.در.این.نمایش��گاه.از.آن.رونمایی.
می.شود،.لمینیت.های.رنگی.بست.ویژن.است..

 پاسخ 3:.با.توجه.به.این.مهم.که.در.دوره.های.پیشین.

این.نمایش��گاه.حضور.نداش��ته.ام،.به.طبع.نمی.توانم.ارزیابی.

مناس��بی.از.عملکرد.س��تاد.اجرایی.داشته.باش��م..اما.نسبت.

به.نمایش��گاه.صنعت.س��اختمان.که.چندی.پیش.در.تهران.

برگزار.ش��د،.می.توانم.بگوییم.که.نمایش��گاه.ضعیف.تری.را.
شاهد.هستیم.

محمد نکته دان ـ نماینده فروش بست ویژن

 پاسخ 1:.گروه.صنعتی.بن.افراز.حدودا.4.سال.است.

که.در.زمینه.تولی��د.در.و.پنجره.آلومینیوم.و.ترمال.بریک.
فعالیت.دارد..

 پاسـخ 2:.ب��ا.وجود.چنین.اس��تقبالی.از.نمایش��گاه.

می.توان��م.بگوی��م،.به.هی��چ.ی��ک.از.اهدافم��ان.در.این.

نمایش��گاه.نرس��یده.ایم..البته.منکر.تالش.ستاد.برگزاری.

نمایشگاه.نیستم،.اما.عدم.تبلیغات.و.اطالع.رسانی.مناسب.

نمایش��گاه.و.همچنین.رکود.بازار.مس��کن.به.این.خلوتی.

دامن.زده.اس��ت..البته.ماحصل.حضور.ما.در.اینجا.پس.از.

نمایشگاه.مشخص.می.ش��ود..همانطور.که.می.دانید.تولید.

در.و.پنجره.دوجداره.آلومینیومی.چیزی.نیس��ت.که.بتوان.

محمود فریدی فخرپور ـ بن افراز

در.آن.نوآوری.خاصی.داش��ت.و.کماکان.با.همان.تولیدات.
گذشته.خود.در.این.نمایشگاه.حضور.داریم..

 پاسـخ 3:.تا.اینج��ای.کار.متاس��فانه.مراجعه.کننده.

و.بازدیدکننده.چندانی.از.این.نمایش��گاه.اس��تقبال.نکرده.

است..نمایشگاه.از.جمله.خلوت.ترین.نمایشگاه.هایی.است.
که.در.آن.حضور.داشته.ام.
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 پاسـخ 1:.ما.چندین.س��ال.اس��ت.که.در.زمینه.عرضه.

ی��راق.آالت.در.و.پنج��ره.یو.پی.وی.س��ی.فعالی��ت.می.کنیم،.

اخیرا.هم.به.عنوان.نماینده.رس��می.پروفیل.هافمن.در.استان.

آذربایجان.ش��رقی.و.گیالن.معرفی.شده.ایم..با.همین.عنوان.
نیز.در.نمایشگاه.حضور.داریم..

 پاسـخ 2:.کار.اصل��ی.ش��رکت.کی��ان.ره.آورد.ایرانیان.

واردات.و.عرض��ه.یراق.آالت.به.مش��تریان.خود.می.باش��د..به.

هادی غضنفری ـ کیان ره آورد 

 پاسـخ 1: مجموعه.فلزس��ازه.اراک.تولیدکننده.مقاطع.

و.پروفیل.ه��ای.آلومینیوم��ی.با.برند.آکروپال.می.باش��د..کلیه.

مراحل.تولید.محصوالت.فلزسازه.از.مرحله.اکسترود.تا.مرحله.

پوش��ش.های.سطحی.)دکورال،.رنگ.ها.و.آنادایز(.صفر.تا.صد.
در.این.مجموعه.انجام.می.شود..

 پاسـخ 2: به.دالیل.مختلف.از.جمله.اینکه.آلومینیوم.را.

فلز.س��بز.)به.علت.س��ازگاری.آن.با.محیط.زیست(.می.دانند،.

صنع��ت.پنجره.های.دوجداره.آلومینیومی.آینده.بس��یار.خوبی.

بهروز خاتمی ـ فلزسازه اراک

 پاسـخ 1:.ایده.آل.پن.فعالیت.خود.را.از.س��ال.1382.در.
زمینه.تولید.انواع.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.آغاز.کرد..

 پاسـخ 2 و 3:.اجازه.دهید.س��وال.ش��ما.را.با.طرح.یک.

انتقاد.پاس��خ.دهم..متاس��فانه.قیمت.واگذاری.غرفه.ها.از.سال.

پیش.افزایش.چش��مگیری.داشته.است..سال.پیش.نمایشگاه.

خوبی.را.ش��اهد.بودیم،.اما.امسال.مس��ئولیت.برگزاری.آن.را.

به.یک.ش��رکت.خصوصی.واگذار.کردند.و.قیمت.ها.به.یکباره.

حدود.20.درصد.افزایش.پیدا.کرد..س��تاد.برگزاری.نمایشگاه.

هی��چ.تبلیغاتی.نیز.تدارک.ندیده.اس��ت..معموال.این.دس��ت.

نمایش��گاه.ها.از.یک.هفته.قبل.تبلیغات.تلویزیونی.و.محیطی.

خ��ود.را.ش��روع.می.کنند،.اما.این.نمایش��گاه.تبلیغات.بس��یار.

ضعیفی.داش��ته.اس��ت..به.طور.کلی.با.توجه.به.هزینه.ایی.که.

برای.حضور.در.این.نمایش��گاه..پرداخت.کرده.ایم،.متاس��فانه.
بازخورد.مناسبی.دریافت.نداشته.ایم..

محمدرضا عبداهلل نژاد ـ ایده آل پن 

 پاسخ 1:.شرکت.یلکن.در.سال.1990.تولید.یراق.آالت.

خ��ود.را.با.برند.های.FORNAX.و.PAVO.آغاز.کرد.و.تا.به.

امروز.توانسته.است.نقشی.اساسی.را.در.زمینه.یراق.آالت.در.و.

پنج��ره.ایفا.کند.و.در.عرصه.جهانی.نیز.صادرات.قابل.توجهی.

به.اروپا،.آس��یا.و.آفریقا.داشته.است..البته.این.شرکت.با.ورود.

به.بازار.ایران.توانس��ته.در.م��دت.زمان.کمی.نظر.فعاالن.این.

عرصه.را.به.خود.جلب.کند.و.توس��عه.چش��مگیری.در.عرصه.
یراق.آالت.در.ایران.داشته.باشد...

 پاسـخ 2:.با.ورود.در.این.نمایش��گاه.قصد.داریم.نشان.

دهیم.که.در.این.بازار.حضوری.پرقدرت.داریم.و.در.عین.حال.

جدیدتری��ن.یراق.آالت.و.سیس��تم.های.در.و.پنجره.ایی.خود.را.

به.بازار.مصرف.ایران.عرضه.کنیم..نمایش��گاه.فرصت.بس��یار.

مناسبی.است.که.از.نزدیک.با.مشتریان.خود.بنشینیم.و.گفتگو.

کنیم.و.به.معایب.خود.پی.برده.و.نیز.در.ارتقا.خدمت.رس��انی.و.

محاسن.خود.کوشا.باشیم..حسن.این.نمایشگاه.ها.آن.است.که.

چون.از.اقصی.نقاط.کشور.در.آن.حضور.پیدا.می.کنند،.از.اوضاع.

و.احوال.کل.بازار.کش��ور.می.توانیم.باخبر.ش��ویم..با.مشتریان.

خود.مش��ورت.می.کنی��م.که.در.این.بازار.چه.سیاس��تی.پیش.

بگیریم.تا..اوضاع.رکود.را.هرچه.س��ریع.تر.پشت.سر.بگذاریم..

تمام.تالش.ما.این.است.که.برای.باال.بردن.استاندارد.صنعت.

پی.وی.س��ی.ایده.های.خود.را.اجرا.کنیم..متاس��فانه.در.ایران.

اف��راد.غیرمتخصص.نیز.به.این.صنعت.راه.پی��دا.کرده.اند؛.ما.

قص��د.داریم.ت��ا.جایی.که.می.توانیم.جهت.ای��ن.صنعت.را.به.

سمت.افرادی.هدایت.کنیم.که.در.این.حوزه.متخصص.هستند..

همواره.به.کلیه.مشتریان.خود.و.تولیدکنندگان.و.فروشندگان.

پروفی��ل.که.با.ما.در.ارتباط.هس��تند،.عن��وان.می.کنیم.که.در.

خصوص.پنجره.مهمترین.مس��اله.یراق.می.باشد..از.همین.رو.

باید.یراق.مناس��بی.را.انتخاب.کنند.تا.پروفیل.زیر.سوال.نرود..

بر.همین.اس��اس.ما.در.نمایش��گاه.اس��تان.الب��رز.نیز.حضور.

خواهیم.داش��ت..در.واقع.در.هر.نمایشگاهی.که.احساس.نیاز.

اوزجان شاهین ـ یلکن 

 پاسخ 1:.فعالیت.اصلی.شرکت.ما.واردات.انواع.پیچ.های.

سرمته.ای.و.سرس��وزنی.از.کش��ور.مالزی.می.باشد..بازرگانی.

.MK.س��هند.مدرن.از.سال.1392.همکاری.خود.را.با.شرکت

مالزی.آغاز.کرده.و.محصوالت.این.ش��رکت.را.در.بازار.ایران.

عرضه.می.کند،.و.تاکنون.به.فعالیت.خود.در.این.حوزه.با.قدرت.
ادامه.داده.است..

 پاسـخ 2:.ه��دف.اصلی.ما.از.حضور.در.این.نمایش��گاه.

ف��روش.محصوالت.ش��رکت.و.معرف��ی.آن.به.مش��تریان.و.

ش��ناخت.مشتریان.جدید.می.باش��د..همچنین.از.دیگر.اهداف.

ما.در.این.نمایشگاه.برندسازی.است.و.در.صورت.فراهم.بودن.

شرایط.الزم،.برای.همکاری.با.شرکتی.به.عنوان.نماینده.خود.
در.تبریز.آمادگی.داریم..

 پاسـخ 3:.متاس��فانه.از.محیط.نمایشگاه.رضایت.کافی.

ن��دارم..حت��ی.در.مباح��ث.ابتدایی.همچون.نظافت.س��الن.و.

غرفه.ها.نیز.دچار.مشکل.هس��تیم..حتی.برای.غرفه.داران.نیز.

امکانات.بس��یار.ضعیفی.تدارک.دیده.شده.است..به.طور.کلی.

می.توان.گفت.که.اساسا.برگزاری.این.نمایشگاه.بسیار.ضعیف.

می.باش��د..نکته.دیگر.اینکه.با.توجه.به.محوطه.بس��یار.وسیع.

نمایش��گاه،.اخذ.هزینه.پارکینگ.بسیار.بی.معناست..این.نکته.

نیز.به.جهت.عدم.اس��تقبال.از.نمایش��گاه.مزید.بر.علت.شده.

اس��ت..بسیار.عجیب.اس��ت.که.غرفه.ها.هیچ.نام.یا.شماره.ای.

ندارند..حال.تصور.کنید.شرکتی.جهت.تبلیغات.یا.برای.دعوت.

از.میهمانی.بخواهد.آدرس.غرفه.خود.را.بنویس��د،.به.نظر.شما.
چه.اتفاقی.می.افتد؟

کنیم،.حضور.به.هم.خواهیم.رساند..علی ارشدی نژاد ـ بازرگانی سهند 
 پاسـخ 3:.گرچ��ه.نمایش��گاه.اندکی.خلوت.ب��وده.و.از.
بازدیدکننده.بسیار.کمی.برخودار.است،.اما.شخصا.این.خلوت.
بودن.را.بیش��تر.می.پس��ندم..چراکه.به.جای.100.بازدیدکننده.
غیر.تخصصی،.10.بازدیدکننده.متخصص.از.نمایشگاه.بازدید.
می.کند..متاسفانه.ستاد.اجرایی.نمایشگاه.در.امر.اطالع.رسانی.
و.تبلیغات.به.خوبی.عمل.نکرده.اس��ت..تصور.می.کنم.بسیاری.

اصال.از.برپایی.چنین.نمایشگاهی.بی.خبر.هستند...

دلیل.تکمیل.سبد.کاالی.خود،.پروفیل.و.گالوانیزه.را.نیز.اخیرا.

به.محصوالت.خود.اضافه.کرده.ایم.و..دومین.مشتری.هافمن.

هس��تیم..ما.در.سال.گذشته.توانستیم.حجم.باالیی.از.پروفیل.

هافمن،.بیش.از.4.میلیارد.تومان،.را.به.فروش.برس��انیم؛.این.
غرفه.را.نیز.با.همکاری.هافمن.تدارک.دیده.ایم..

 پاسـخ 3: متاس��فانه.ش��اهد.برگزاری.نمایشگاه.خوب.

و.مناس��بی.نیستیم..ش��اید.رکود.بازار.س��اخت.و.ساز.نیز.در.

این.مهم.بی.تاثیر.نباش��د..حقیقت.این.اس��ت.که.نمایش��گاه،.

نمایش��گاه.پررونقی.نیس��ت..عدم.اطالع.رس��انی.مناس��ب.و.
تبلیغات.خوب.نیز.بر.این.کسادی.نمایشگاه.افزوده.است..



89

96
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

هر
.م

�م.
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

 ای
ره

جـ
پن

ژه
 وی

ده
رون

پ

.پاسـخ 1:.هافمن.از.تولیدکنندگان.پروفیل.در.ش��هر.

تبریز.می.باشد.که.از.سال.1386.در.این.عرصه.مشغول.به.

کامبیز ابراهیمی ـ هافمن

 پاسـخ 1:.شرکت.در.وین.از.سال.1387.فعالیت.خود.را.

با.ارائه.پروفیل.های.ترک.آغاز.کرد..اما.از.سال.1389.با.توجه.

به.کیفیت.و.مرغوبی��ت.پروفیل.های.ایرانی،.تغییر.جهت.داده.

و.به.س��مت.پروفیل.های.ساخت.داخل.رفتیم..اکنون.به.عنوان.

نماینده.انحصاری.پروفیل.وانا.وین.در.استان.زنجان،.قزوین،.

آذربایجان.ش��رقی.و.اردبیل.مش��غول.فعالیت.هستیم..اما.در.

س��بد.محصوالت.در.وین.پروفیل.های.سی.وان.و.سی.فور.که.

از.جمله.محصوالت.تولیدی.ش��رکت.فناورپالستیک.اصفهان.
می.باشد،.نیز.وجود.دارد...

 پاسخ 2: هدف.ما.در.این.نمایشگاه.معرفی.و.شناساندن.

پروفیل.واناوین.بوده.اس��ت..همچنین.ثبات.و.استمرار.حضور.
نمایشگاهی.از.جمله.دیگر.اهداف.شرکت.در.وین.می.باشد..

 پاسـخ 3:.از.آنجا.که.این.نمایش��گاه.تخصصی.اس��ت،.

بازدیدکنندگان.آن.نیز.تخصصی.هس��تند..از.س��ویی.با.توجه.

به.این.مهم.که.ما.اسپانس��ر.نمایش��گاه.هس��تیم.و.همچنین.

تبلیغات.گسترده.محیطی.ما.در.سطح.شهر،.می.توانیم.بگوییم.
از.هفتمین.نمایشگاه.در.و.پنجره.تبریز.رضایت.داریم.

هادی محمدصادقی ـ در وین 

.پاسـخ 1:.عمده.فعالیت.ما.در.ش��رکت.ایده.آل.مبتکر.

ماشین،.به.واردات.ماش��ین.آالت.شیشه.دوجداره.و.همچنین.

ماش��ین.آالت.مونتاژ.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.اختصاص.

دارد..همچنین.در.واردات.مواد.اولیه.نیز.فعالیت.داریم..بخش.

اعظم.س��بد.محصوالت.ما.از.کش��ور.چی��ن.و.ترکیه.تامین.

می.شود..ایده.آل.مبتکر.ماش��ین.سومین.سال.فعالیت.خود.را.
پشت.سر.می.گذرد..

.پاسخ 2:.ما.در.نمایشگاه.به.دنبال.فروش.نیستیم،.بلکه.

اصلی.ترین.هدف.ما.از.حضور.در.این.نمایش��گاه.ها.برندسازی.

می.باش��د؛.در.عین.حال.ثبات.حضور.خود.در.این.نمایشگاه.ها،.

دیدار.با.اهالی.صنف.و.معرفی.و.شناس��اندن.محصوالت.خود.

را.نیز.دنبال.می.کنیم..در.واقع.ما.با.حضور.نمایش��گاهی.خود.

قص��د.داریم.ب��ه.بازدیدکنندگان.و.اهالی.صن��ف.و.همچنین.

مش��تریان.خود.اعالم.کنیم.که.ما.با.قدرت.حضور.داریم.و.به.

فعالیت.خود.ادامه.می.دهیم..همچنین.س��بد.محصوالت.خود.

را.ب��ه.بازدیدکنندگان.ارائه.می.دهیم.تا.با.آخرین.و.جدیدترین.

محصوالت.ما.آش��نایی.پیدا.کنند..به.بیانی.دیگر.نمایش��گاه.

همواره.برای.ما.ابزار.اطالع.رس��انی.بوده.است..از.سوی.دیگر.

این.نمایش��گاه.در.تبریز.برگزار.می.شود.و.ما.هم.در.این.شهر.

فعالیت.می.کنیم،.از.همین.رو.حضور.در.این.نمایشگاه.برای.ما.

ضروری.است..در.این.نمایشگاه.از.دستگاه.شیشه.دوجداره.که.

به.تازگی.از.چین.وارد.کرده.ایم،.رونمایی.کردیم..این.محصول.

از.نظر.س��رعت.و.کیفیت.حرف.های.زیادی.برای.گفتن.دارد..

همچنین.در.این.نمایش��گاه.عالوه.بر.این.دستگاه،.مواد.اولیه.
مورد.نیاز.آن.را.نیز.به.مشتریان.خود.عرضه.می.کنیم..

.پاسخ 3: اگر.استقبال.کم.بازدیدکننده.را.فاکتور.بگیریم،.

تا.کنون.نمایشگاه.نسبتا.خوبی.را.شاهد.بوده.ایم..عملکرد.ستاد.
اجرایی.نمایشگاه.را.مثبت.ارزیابی.می.کنم.

زهره فرجی ـ ایده آل مبتکر ماشین  خواهد.داش��ت..از.این.جهت.حضور.در.چنین.نمایشگاه.هایی.
برای.ما.از.اهمیت.برخوردار.اس��ت..ما.اخیرا.روی.سیستم.های.
نم��ا.تمرکز.کرده.ایم..البته.برخی.از.این.محصوالت.را.از.روی.
چند.ش��رکت..خارجی.الگوبرداری.کرده.ایم؛.اما.این.به.آن.معنا.
نیس��ت.که.ما.فرم.محصول.را.کپی.کرده.ایم،.بلکه.ما.تنها.از.
محص��والت.چینی.یا.ترکیه.ایی.الگو.برداش��ته.و.محصوالت.
خود.را.به.ش��کل.و.فرم.اختصاصی.خودمان.و.با.کیفیت.باال،.

تولید.می.کنیم.
 پاسـخ 3:.به.نظرم.س��تاد.برگزارکننده.نمایشگاه.تبریز.
نس��بت.به.نمایش��گاه.ته��ران.بهتر.عم��ل.کرده.اس��ت..در.
نمایش��گاه.تهران.سالن.ها.غالبا.با.مش��کل.سرمایش،.نظافت.
و.تهویه.روبرو.بودند،.در.حالی.که.در.این.نمایش��گاه.با.چنین.
مش��کالتی.رو.برو.نبودیم..به.طور.کلی.نمایش��گاه.قابل.قبولی.
را.تجربه.می.کنیم..البته.تعداد.کم.بازدیدکنندگان.نمایش��گاه.
نیز.به.دلیل.تخصصی.بودن.آن.می.باش��د..در.این.نمایش��گاه.
کلی��ه.بازدیدکنندگان.متخصص.و.از.فعاالن.مرتبط.با.صنعت.

ساختمان.می.باشند..

 پاسخ 1:.شرکت.ما.از.دو.بخش.متفاوت.تشکیل.شده.

اس��ت:.مهر.وین.در.زمینه.عرضه.پروفیل..یو.پی.وی.سی.و.

آکس..وین.نی��ز.در.زمینه.عرضه.یراق.آالت.فعالیت.می.کند..

آکس.وین.مجموعه.نس��بتا.جدیدی.است.که.14.ماه.پیش.

آغاز.به.کار.کرده.اس��ت..اما.ش��رکت.مهر.وین.حدود.6.یا.7.
سال.اس��ت.که.در.صنعت.در.و.پنجره.های.دوجداره.یو.پی.

وی.سی.فعالیت.می.کند..
 پاسـخ 2:.ما.از.این.نمایشگاه.انتظار.چندانی.نداریم.و.
بیش��تر.جهت.دیدار.با.همکاران.خود.و.آشنایی.با.جدیدترین.
فعالیت.ه��ا.و.دس��تاوردها.و.محصوالت.هم��کاران.به.این.
نمایش��گاه.وارد.ش��ده.ایم..همچنین.برای.تثبیت.قرارداد.با.
نمایندگان.خود.و.اس��تمرار.حضور.خ��ود.در.صنعت.در.این.
نمایش��گاه.حض��ور.داریم؛.وگرن��ه.نمایش��گاه.در.و.پنجره.
تبریز.نمایش��گاه.فعالی.نیست.و.نسبت.به.نمایشگاه.صنعت.
س��اختمان.تبریز.با.اس��تقبال.کمتری.روبروس��ت..ما.تا.70.
درصد.به.اهداف.خود.در.این.نمایش��گاه.رسیده.ایم؛.از.جمله.
دیدار.و.برگزاری.نشس��ت.و.جلس��ات.مختلف.با.نمایندگان.
و.دوس��تان.خود.در.ش��هر.های.مختل��ف.و.همچنین.جذب.

مشتریان.جدید..
 پاسـخ 3:.ای��ن.نمایش��گاه.هم.اکنون.توس��ط.بخش.
خصوصی.برگزار.می.شود،.و.من.تصور.می.کنم.نمایشگاه.به.
شکل.مناسب.و.استانداردی.برگزار.شده.است..این.نمایشگاه.

نسبت.به.سال.گذشته.نمایشگاه.بسیار.بهتری.است..

موسی خسروشاهی ـ آکس  وین

تولید.و.فعالیت.است.
.پاسـخ 2:.طبیعتا.جهت.شناس��اندن.نش��ان.تجاری.
هافم��ن.و.معرفی.س��بد.محصوالتم��ان،.با.س��ه.نماینده.
خود.در.این.نمایش��گاه.حضور.پیدا.کرده.ایم..س��ه.نماینده.
هافمن،.در.این.نمایش��گاه.عبارتند.از:.آقایان.ناصر.داوران.
از.آبی.گس��تران،.علیرضا.داوران.از.آذرخ��زر.و.امجدپور.از.
گ��روه.صنعتی.امجدپور،.که.آخرین.دس��تاوردهای.هافمن.
را.در.محصوالت.خود.اس��تفاده.کرده.اند..در.این.نمایشگاه.
از.پروفیل.های.لمینیت.هافمن.رونمایی.شد،.این.محصول.
به.صورت.100درصد.در.مقابل.اش��عه.ی.یو.وی.خورش��ید.
مقاوم��ت.دارد..از.دیگ��ر.ویژگی.های.ای��ن.محصول،.مغز.
رنگی.آنها.می.باش��د.و.همچنین.این.قابلیت.وجود.دارد.که.

به.سفارش.مشتری.در.هر.رنگی.تولید.می.شود.
.پاسـخ 3:.به.نظ��ر.می.رس��د.ش��رکت.برگزارکننده.
این.نمایش��گاه،.منافع.غرف��ه.داران.را.به.هیچ.وجه.در.نظر.
نگرفته.اس��ت..زیرا.همانطور.که.می.بینید.هیچ.تبلیغاتی.در.
س��طح.شهر.وجود.ندارد،.این.در.ش��رایطی.است.که.زمان.
برگزاری.نمایش��گاه.برای.تبریز.ب��ه.بهترین.زمان.ممکن.
انتقال.داده.شده..اس��ت..همچنین.در.جانمایی.غرفه.ها.نیز.
بس��یار.بد.عمل.شده.است..در.واقع.ش��رکت.برگزارکننده.
به.ش��رکت.کننده.های.بزرگی.که.در.این.نمایش��گاه.هزینه.
.کرده.ان��د،.هی��چ.توجه.یی.نداش��ته.و.می.توان��م.بگویم.که.

برگزاری.نمایشگاه.افتضاح.بود..
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از تیم ملی تا آکسوی تهران
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با حسین آکسو و محمود فکری مطرح شد:

 شرکت آکسو فعالیت خود را از چه زمانی و با چه هدفی در ایران آغاز کرد؟
حسین آکسو:.فعالیت.خود.را.در.ترکیه.در.سال.1989.شروع.کردیم..از.سال.2008.وارد.بازار.
ایران.شدیم..با.ورود.به.بازار.ایران،.تصمیم.گرفتیم.با.صرف.زمان.بیشتر.در.این.بازار.جدید.و.
با.ارائه.خدمات.گسترده.تر.به.مشتریان،.بر.شمار.آنها.بیافزاییم..با.توجه.به.ظرفیت.باالی.بازار.
ایران.و.جهت.ارائه.خدمات.و.امکانات.بیشتر،.مدیران.ارشد.شرکت.آکسو.تصمیم.گرفتند.دفتر.
فروش.مستقیمی.در.تهران.راه.اندازی.کنند..آکسو.استراتژی.خاصی.را.برای.بازار.ایران.تعریف.
کرده.اس��ت.و.برای.ورود.به.این.بازار.الزم.بود.تا.به.کمک.این.دوس��تان.با.قدرت.بیشتری.به.
راه.خود.ادامه.دهیم..محصول.اصلی.آکس��و،.کاتر.یا.تیغچه.هایی.اس��ت.که.در.صنعت.پروفیل.

یو.پی.وی.سی.از.آنها.استفاده.می.شود.
.چه کاالهایی در سبد محصوالت شما وجود دارد؟

حسـین آکسـو:.در.واقع.مش��تریان.ما.تولیدکنندگان.پروفیل.می.باشند.و.محصولی.که.ما.به.

آنها.ارائه.می.کنیم،.تیغچه.هایی.با.دو.نوع..کاربرد.است..یک.نوع.از.این.تیغچه.ها.زائده.هایی.را.

ک��ه.در.جریان.عمل.جوش.روی.زاویه.های.پروفیل.در.محل.اتصال.دو.پروفیل.به.هم،.ایجاد.

ش��ده.تمیز.می.کند..یعنی.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.برای.تمیز.کردن.گوشه.های.

پروفیل.از.این.فرزها.استفاده.می.کنند..تیغچه.دیگر.برای.تراش.پروفیل.مولیون.مورد.استفاده.

ق��رار.می.گیرد..این.محصول.را.پروفیل.س��ازها.از.ما.خریداری.ک��رده.و.در.اختیار.مونتاژکاران.
خود.قرار.می.دهند.

 در واقع شما با تولیدکننده های پروفیل در ارتباط مستقیم هستید؟
حسین آکسو :.بله،.با.توجه.به.نوع.محصول.با.تولیدکنندگان.پروفیل.کشور.طرف.معامله.

هستیم..

ره:
شـا

ا

آکسـو برندی آشـنا برای تمامی تولیدکنندگان پروفیل و همچنین تولیدکنندگان در و پنجره های یو.پی.وی.سی در ایران است. برندی معتبر که 
سال هاست تیغچه های مورد نیاز کارگاه های مختلف را تامین می کند. شاید کمتر کارگاهی در ایران مشغول به کار باشد که تا کنون از تیغچه های 
آکسو بهره نگرفته باشد و کمتر تولیدکننده پروفیلی در کشور وجود داشته باشد که تیغچه های مخصوص خود را به این شرکت سفارش نداده 
باشد. با این حال، مقبولیت محصوالت آکسو فقط به فعاالن حوزه در و پنجره ایرانی منحصر نبوده و آوازه کیفیت تولیدات آکسو بازارهای ترکیه و 
اروپا را نیز درنوردیده است. هرچند فعالیت آکسو در بازار ایران اتفاق تازه ای نیست، اما خبر گشایش دفتر فروش مستقیم آکسو پس از چندی 
وقفه، برای فعاالن حوزه در و پنجره مسرت بخش بود. البته خبر گشایش دفتر آکسو در تهران، نکته جالب توجه دیگری را نیز دربرداشت: ورود 
یکی از بازیکنان سرشناس فوتبال به حوزه در و پنجره دوجداره. بله، محمود فکری بازیکن نام آشنای سال های نه چندان دور باشگاه استقالل 
و تیم ملی کشورمان مدیریت دفتر آکسـوی تهران را بر عهده گرفته اسـت. انتشار این خبر، نشریه پنجره ایرانیان را بر آن داشـت تا با این 
فوتبالیست سابق باشگاه استقالل و مدیر عامل فعلی آکسوی تهران مصاحبه ای ترتیب دهد. در این گفتگو که حسین آکسو، مدیر فروش شرکت 

آکسو نیز حضور داشت از چند و چون فعالیت های آکسو در ایران جویا شدیم. در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید:
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 سهم شما از بازار ایران چقدر است؟
حسـین آکسـو:.آمار.و.ارقام.موجود.نشان.می.دهد.که.آکس��و.80.درصد.از.بازار.ایران.را.در.

اختیار.خود.گرفته.است..البته.این.آمار.در.حوزه.تولید.تیغچه.ها.مصداق.پیدا.می.کند..
 چه سهمی از بازار ترکیه در اختیار دارید؟

حسین آکسو: شرکت.آکسو.حدودا.80.درصد.از.بازار.ترکیه.را.در.اختیار.دارد.
 آیا محصوالت آکسو به کشورهای دیگری نیز صادر می شود؟.

حسـین آکسـو: کارخانه.آکس��و.دارای.1500متر.مربع.س��الن.تولید.می.باش��د.و.با.آخرین.

ماش��ین.آالت.و.تکنولوژی.های.روز.دنیا.محصوالت.خود.را.تولید.می.کند..از.این.جهت.س��طح.

کیفی.محصوالت.آکس��و.با.درجه.کیفی.استانداردی.به.بازار.اروپا.نیز.عرضه.می.شود..تا.جایی.

که.در.کش��ورهای.بلغارس��تان.و.رومانی.نیز.دفتر.فروش.مستقیم.داریم..بر.همین.اساس.دفتر.
سوم.آکسو.را.در.تهران.افتتاح.کرده.ایم.

در.هر.حال.آکس��و.به.یکس��ری.کشورها.صادرات.مس��تقیم.دارد،.که.به.صورت.مستقیم.امر.

صادرات.را.به.آنها.انجام.می.دهیم..کش��ورهایی.نظیر.آلمان،.آمریکا،.روسیه،.کشورهای.حوزه.

بالکان.مانند.مقدونیه،.دوبی،.اردن.از.جمله.کش��ورهایی.هس��تند.که.آکس��و.به.آنها.صادرات.
مستقیم.دارد..

 سـطح کیفـی محصـوالت شـما در بـازار رقابتی جهـان از چـه جایگاهی 
برخوردار است؟

حسـین آکسـو: کلی��ه.محصوالت.م��ا.در.ترکیه.مق��ام.اول.از.نظر.درجه.کیف��ی.را.به.خود.

اختصاص.داده.اند..محصوالت.شرکت.آکسو.با.شرکت.های.اروپایی.که.پایه.گذار.و.شروع.کننده.

این.صنعت.هستند،.کامال.قابل.رقابت.می.باشند..چراکه.محصوالت.ما.هم.اکنون.با.آنها.برابری.

می.کنند..همه.تالش.ما.این.است.که.به.عنوان.یک.برند.بین.المللی.مطرح.باشیم.و.اکنون.این.
تالش.به.ثمر.نشسته.است..سطح.و.حجم.کار.ما.گواه.این.مدعاست..

 با حضور مستقیم در بازار ایران چه هدفی را دنبال می کنید؟ 
حسـین آکسـو: در.واقع.با.حضور.مس��تقیم.در.بازار.ایران.قصد.داریم،.تا.به.شکل.مستقیم.و.
بی.واس��طه.با.مش��تری.و.مصرف.کننده.محصوالت.خود.در.ارتباط.باشیم.و.از.همین.راه.قصد.
داریم.تا.خدمات.فنی.بهتر.و.س��ریع.تری.به.مش��تریان.خود.ارائه.دهیم..افزون.بر.این،.در.نظر.
داری��م.ت��ا.به.زودی.دپو.و.انباری.در.تهران.راه.اندازی.کنیم..مدیران.ارش��د.این.ش��رکت.طرح.
ویژه.ایی.ب��رای.راه.اندازی.این.دپو.تدارک.دیده.اند.که.به.زودی.به.بهره.برداری.خواهد.رس��ید..
با.راه.اندازی.این.دپو.تحویل.سفارش��ات.و.خدمات.رس��انی.به.مش��تریان.بهتر.و.سریع.تر.انجام.

خواهد.شد..
 آیا مقصدی که قصد ارسال تولیدات خود را بدانجا دارید، در کیفیت  تولیدی این 

محصوالت تفاوتی ایجاد می کند؟
حسـین آکسـو:.خیر،.ابدا.محصولی.به.این.ش��کل.تولید.و.عرضه.نکرده.ایم..محصوالت.ما،.
با.س��ه.نوع.درجه.کیفی.متفاوت.تولید.می.ش��ود.و.مشتری.براساس.نیاز.خود،.یکی.از.این.سه.
درجه.را.برمی.گزیند..به.بیان.دیگر.درجه.کیفی.محصوالت.آکسو.هیچ.ربطی.به.کشور.و.محل.

عرضه.کاال.ندارد.و.مشتری.می.تواند.هر.کدام.از.محصوالت.ما.را.انتخاب.کند.
 در مورد پیشنیه فعالیت های خود در بازار ایران کمی توضیح دهید.

حسین آکسو:.در.واقع.8.سال.است.که.در.ایران.حضور.داریم..در.گذشته.با.شخص.دیگری.

همکاری.می.کردیم..اما.به.دلیل.برخی.مش��کالت.شیوه.خود.را.تغییر.دادیم.و.تصمیم.گرفتیم.

فاصله.خود.و.مش��تریانمان.را.در.ایران.از.میان.ببریم..از.این.جهت،.امسال.دفتر.مستقیم.خود.

را.در.ایران.راه.اندازی.کردیم..هدف.ما.از.تاسیس.این.دفتر.حذف.هرگونه.واسطه.برای.ارتباط.

ش��رکت.با.تولیدکنندگان.پروفیل.ایران.بوده.اس��ت..این.ارتباط.مستقیم.باعث.خواهد.شد.که.

شرکت.آکسو.از.مشکالت.مصرف.کنندگان.مطلع.شده.و.خدمات.بیشتر.و.بهتری.به.آنها.ارائه.

دهد..ضمن.اینکه.این.امکان.نیز.وجود.دارد.که.در.صورت.نیاز.مش��تریان.می.توانند.س��فارش.
خود.را.مستقیما.به.دفتراستانبول.تحویل.دهد.

 همکاری شما با محمود فکری چگونه شکل گرفت؟
حسـین آکسـو:.به.هرحال.کیفیت،.کیفیت.را.انتخاب.می.کند..تصمیمی.که.مدیران.شرکت.
اتخاذ.کردند.این.بود.که.فعالیت.های.آکس��و.در.ایران.با.شخص.سرشناسی.از.سر.گرفته.شود..
یعنی.کسی.که.برای.مردم.ایران.کامال.شناخته.شده.باشد؛.سخن،.نام.و.تصویرش.سند.باشد..
به.هر.حال.ما.هم.در.پی.کیفیت.هس��تیم،.به.همین.خاطر.به.دنبال.کس��ی.رفتیم.که.دارای.این.

شرایط.باشد.و.در.این.مسیر.با.جناب.آقای.فکری.آشنا.شدیم.
.آقـای فکـری،  چه شـد کـه از حـوزه ورزش و فوتبال وارد حـوزه صنعت در و 

پنجره شدید؟
محمود فکری:.من.تاکنون.به.غیر.از.فوتبال.ش��غل.دیگری.نداش��ته.ام..در.این.مدت.که.از.
فوتبال.فراغتی.حاصل.شد،.به.فکر.شغل.دوم.افتادم..به.هر.ترتیب.با.مسئوالن.شرکت.آکسو.
در.این.زمینه.به.توافق.رسیدم..این.دفتر.دارای.فعالیت.های.مختلف.است.و.دفتر.رسمی.آکسو.

در.ایران.می.باشد.
 دفتر تهران چقدر به شـرکت ماژول وابسـتگی دارد؟ با توجه به خویشاوند بودن 
مدیـران ماژول با آکسـو تهران، آیا سیاسـت ها و تصمیمات کـالن مدیریتی این دو 

شرکت ارتباطی با یکدیگر دارند؟
محمودفکری:.به.مس��اله.بس��یار.مهمی.اش��اره.کردید..پیش.از.پاس��خ.به.س��وال.شما.باید.
بگوی��م.که.من.هم.به.دنب��ال.فرصتی.بودم.تا.این.موضوع.را.برای.اهالی.این.صنعت.روش��ن.
کنم..همانطور.که.ش��ما.نیز.می.دانید،.درباره.این.موضوع.ش��یطنت.هایی.صورت.گرفته.شده.و.
ش��ایعه.های.رواج.یافته.که.من.در.اینجا.خواهم.کوش��ید.شائبه.ها.را.برطرف.کنم..روشن.است.
که.من.با.مدیریت.ماژول،.آقای.نظری.جویباری.رابطه.خویشاوندی.دارم،.همچنین.هر.دو.در.
باش��گاه.استقالل.هستیم.و.این.امر.را.بسیاری.از.همکاران.و.مشتریان.ما.می.دانند..اما.فعالیت.
ما.در.ش��رکت.آکس��و.کامال.مستقل.از.فعالیت.های.ماژول.صورت.می.گیرد؛.و.ماژول.نیز.مانند.

دیگر.دوستان،.تنها.می.تواند.یکی.از.مشتریان.ما.باشد،.نه.کمتر.و.نه.بیشتر.
 بـا توجـه به مشکالت موجـود، رکود بـازار، فضای نامشخص پسـاتحریم، فکر 

می کنید زمان مناسبی را برای ورود به این صنعت برگزیده اید؟
محمود فکری: .برغم.اینکه.در.این.صنعت.کم.تجربه.هستم،.اما.دید.خوبی.به.این.موضوع.
دارم..یعنی.به.ش��رایط.کش��ور.خیلی.امیدوارم..من.به.توافق.انجام.شده.و.وضعیت.کشور.پس.
از.رفع.تحریم.چش��م.انداز.بس��یار.روشنی.دارم..از.سوی.دیگر.با.توجه.به.رکود.چند.سال.اخیر،.

نسبت.به.رونق.پس.از.این.رکود.کامال.خوشبین.هستم.
 پیش بینی شما از جایگاه آکسو در آینده بازار ایران چیست؟

محمود فکری:.هم.اکنون.آکس��و.یکی.از.برندهای.خوب.و.با.کیفیت.به.ش��مار.می.آید،.و.در.

بازار.ایران.نیز.در.حال.فعالیت.اس��ت..همچنین.همه.کس��انی.که.از.تیغچه.های.آکسو.استفاده.

می.کنند،.کامال.رضایت.داش��ته.اند..اما.به.هر.حال.در.گذشته.مشکالتی.وجود.داشته.که.با.خط.

مش��ی.جدید،.سعی.در.جبران.آنها.خواهیم.داشت..روی.هم.رفته.هیچکدام.از.مشکالت.موجود.

نیز.ارتباطی.با.کیفیت.محصوالت.آکسو.نداشته.است.و.همواره.شاهد.رضایت.مصرف.کنندگان.

از.کیفیت.آکسو.بوده.ایم..در.واقع.کیفیت.نقطه.قوت.اصلی.آکسو.است.و.ما.نیز.تالش.خواهیم.
کرد.تا.شرایط.دیگر.را.به.بهترین.صورت.برای.مشتریان.فراهم.آوریم.
 آیا قیمت محصوالت دفتر تهران با دفتر ترکیه تفاوت دارد؟

محمود فکری: خیر،.قیمت.ها.همه.یکس��ان.بوده.و.هیچ.تفاوتی.با.یکدیگر.ندارند..تنها.یک.

کرای��ه.بار.به.محصوالت.دفتر.تهران.اضافه.می.ش��ود..ضمن.اینکه.همان.محصوالتی.که.در.
ترکیه.وجود.دارد.به.ایران.نیز.منتقل.می.شود.

 از زمانی که سفارشـی به دسـت شما می رسـد تا تحویل آن سفارش به مشتری 
چه مدت زمانی طول می کشد؟

محمـود فکـری:.ما.تمام.تالش.خود.را.انجام.می.دهیم.تا.در.فاصله.زمانی.2.تا.3.هفته.کاال.

را.به.دس��ت.مش��تری.برس��انیم..از.طرف.دیگر.با.توجه.به.این.که.ما.دفتر.مس��تقیم.آکسو.در.

ایران.هستیم،.خدمات.خاصی.را.به.مشتریان.خود.ارائه.می.دهیم..بدون.ترید.مشتریان.از.این.
خدمات.جدید.راضی.خواهند.بود.

 آقـای آکسـو در صحبت های خود بـه راه اندازی دپوی جدیدی در تهران اشـاره 
کردند، در این باره کمی توضیح بدهید؟

محمود فکری:.یکی.از.مهمترین.تصمیمات.ما.در.وهله.اول.همین.موضوع.بوده.است..یعنی.

می.خواهیم.امکانی.فراهم.کنیم.محصوالت.خاصی.را.که.ش��رکت.های.بزرگ.به.ما.س��فارش.

می.دهند،.همواره.در.انبار.خود.داش��ته.باش��یم.تا.در.صورت.نیاز.و.فوریت.بتوانیم.به.س��رعت.
نسبت.به.تحویل.آنها.اقدام.کنیم.

به.هرحال،.دفتر.آکسوی.تهران.تمام.تالش.خود.را.خواهد.کرد.تا.خدماتی.در.خور.نام.آکسو.
به.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.ارائه.دهد.
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مانی وین؛ نامی مانا در صنعت لمینیت
در مصاحبه اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر عامل مانی وین مطرح شد:

 دربـاره پیشینه مجموعـه مانی وین کمی توضیح دهید. از چه نقطه ای کار 
خود را شروع کرده و اکنون در چه شرایطی به سر می برید؟

.گ��روه.صنعتی.مانی.وین.که.حاصل.هم��کاری.و.هم.فکری.جمعی.از.مدیران.فعال.

عرص��ه.در.و.پنجره.اس��ت،.از.حدود.یک.س��ال.پیش..به.صورت.کام��ال.حرفه.ای.وارد.

زمینه.تخصصی.لمینیت.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی.ش��ده.و.در.این.راستا.از.حضور.و.

تجربه.کارشناسان.و.متخصصان.توانای.صنعت.در.و.پنجره.که.هرکدام.6.سال.و.بیشتر.

دارای.س��وابق.موثر.کاری.هس��تند،.بهره.می.برد..از.آنجا.که..اعضای.این.گروه.تقریبا.

تم��ام.بخش.های.صنعت.و.ب��ازار.در.و.پنجره،.از.تولید.پروفیل.گرفته.تا.مونتاژ.و.اجرای.

پروژه.ه��ای.س��اختمانی،.را.تجرب��ه.کرده..اند.و.نقاط.قوت.و.ضعف.آن.را.می.شناس��ند.با.

آگاهی.کامل.و.شناخت.دقیق.از.نیاز.بازار.وارد.این.فعالیت.شده.اند.و.تا.کنون.نیز.به.یاری.

خدا.قدم.های.موثری.در.راه.ارتقای.کیفیت.این.صنعت.نوین.در.ایران.عزیز.برداشته.اند..
 تنـوع و گوناگونـی سـبد محصوالت شـما تا چـه میزان پاسـخگوی نیاز 

مشتریان می باشد؟
تن��وع.رنگ.لمینیت.های.مانی.وین.در.حال.حاضر.ش��امل.9.رنگ.می.باش��د.و.تنها.

ره:
شـا

ا

گروه صنعتی مانی وین از پیشگامان صنعت لمینیت یو.پی.وی.سی به شمار می آید که به تدریج در حال تبدیل شدن به نامی آشنا در 
میان فعاالن تولید در و پنجره کشور است. این مجموعه در مدت کوتاه فعالیت خود در این عرصه توانسته است جایگاه مناسبی را در 
صنعت ساخت در و پنجره های دو جداره کسب کند. از ابتدای شروع به کار مانی وین، جلب رضایت مشتریان همواره در سرلوحه کلیه 
سیاسـت ها و برنامه های این مجموعه قرار داشـته است. بدون تردید ارائه خدماتی که بسیاری از سازندگان پروفیل کشور نیز بدان 
مبادرت می ورزند، یعنی لمینیت پروفیل، کار چندان سهلی نیست؛ اما این مجموعه به مدد درایت و برنامه ریزی دقیق مدیران گام های 
موثری را در مسـیر آگاهی بخشی به بازار در خصوص مزایای ارائه این خدمات به صورت کامال تخصصی در مقایسـه با موارد مشابه 
برداشته است. در این رهگذر آنچه بیش از همه برای حرکت در چنین مسیری حیاتی می نماید داشتن مهارت، تجربه و تخصص کاری 
است، و این مجموعه با علم به این مهم، همواره بر این عوامل تاکید بسیاری داشته و سطح تخصصی کارشناسان خود را به روز نگه 
داشـته اسـت. مانی وین به خوبی آگاه است که تثبیت این حوزه تخصصی در بازار مستلزم مراقبت کامل از کیفیت محصوالت است. 
از این جهت کیفیت محصوالت مانی وین خط قرمزی اسـت که مدیریت مجموعه هرگز اجازه عبور از آن را نمی دهد. برای اطالع از 
آنچه در این مجموعه موفق می گذرد، خبرنگار پنجره ایرانیان به سراغ خانم پندآموز، مدیر عامل مانی وین رفت و با او به گپ و گفت 

نشست. ماحصل این گفتگو را در ادامه می خوانید:
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مجموع��ه.صنعتی.در.ایران.اس��ت.که.با.ای��ن.تنوع.محصول.و.کیفیت.بس��یار.عالی،.

روزآمدتری��ن.و.زیباترین.رنگ.ها.و.طرح.ها.را.ارائ��ه.می.دهد.در.حال.حاضر.مانی.وین.

با.بهترین.تکنولوژی.و.برترین.برند.فویل.آلمانی.Renolit،.س��ری.PX.را.وارد.بازار.

کرده.و.تنها.واحد.تولید.کننده.ای.می.باشد.که.چسب.و.پرایمر.مورد.استفاده.اش.از.برند.
Klibrite.آلمان.می.باشد.

بس��ته.بندی.های.مان��ی.وی��ن.دارای.برچس��ب.کنت��رل.کیفی.و.QC.می.باش��د.و.

مشتری.مداری.فراتر.از.یک.شعار،.جزو.جدایی.ناپذیر.مجموعه.گشته.است..با.توجه.به.

حساس��یت.های.بازار.در.و.پنجره.و.معضالتی.که.عدم.تحویل.محصول.در.پروژه.های.

خرد.و.کالن.می.تواند.برای.پنجره.س��ازان.محترم.و.کوشا.به.همراه.داشته.باشد،.یکی.

از.اصول.حرفه.ای.ما.نظم.در.انجام.و.تحویل.سفارش.است؛.البته.روند.انجام.این.کار.

به.صورتی.اس��ت.که.هیچ.امکانی.برای.تنزل.کیفیت.محصوالت.وجود.ندارد..ازاین.رو.

س��فارش.ها.تا.حد.ممکن.در.اس��رع.وقت.پ��س.از.تحویل.با.دقت.آماده.گش��ته.و.به.
سفارش.دهندگان.تقدیم.می.گردد..

 آیامحصول جدیدی به سبد محصوالت خود اضافه کرده اید؟ لطفا در مورد 
آن توضیح دهید.

در.حال.حاضر.فویل.هایی.مانند.Winchester.XA.و.Eich.hell..که.به.طور.

اختصاصی.برای.پروفیل.وکای.آلمان.مورد.اس��تفاده.قرار.می.گرفت.به.سبد.کاالی.ما.

افزوده.ش��ده.است.که.قابلیت.اس��تفاده.برای.کلیه.پروفیل.های.تولید.داخل.یا.خارج.را.

دارا.می.باش��د..هر.دو.نوع.فویل.مورد.اش��اره.به.دلیل.بهره.گیری.از.فناوری.نانو.روی.
پروفیل.های.سفید.بسیار.زیبا،..با.دوام.و.دارای.جلوه.و.کیفیت.فوق.العاده.ای.می.باشند.
 عرضه این محصول جدید چه تاثیری بر بازار داشته است؟ آیا مانی وین 
در فعالیت هایی که در بازار در و پنجره دوجداره انجام می دهد، با مشکالت و 

موانعی نیز روبروست؟
عرضه.فویل.های.px.در.بازار.رقابتی.در.حال.حاضر.باعث.شده.است.که.ما.مجبور.
ش��ویم.دائما.به.مش��تریان.گرامی.در.این.باره.توضیح.دهیم.که.دلیل.اصلی.اختالف.
جزئی.قیمت.ما.با.قیمت.عرضه.ش��ده.توس��ط.تولیدکنندگان..پروفیل.)که.در.کنار.کار.
اصل��ی.خود،.ب��ه.تولید.پروفیل.هم��راه.لمینیت.هم.می.پردازند(.چیس��ت..و.این.مورد.
مش��غولیت.م��ا.را.صد.چندان.کرده.اس��ت.که.البت��ه.با.توجه.ب��ه.اطمینانی.که.هم.به.
محص��ول.خود.و.از.دیگر.س��و.به.انتخاب.و.تیزبینی.اکث��ر.قریب.به.اتفاق.فعاالن.این.
صنعت.داریم.این.دش��واری.ها.را.با.روی.باز.می.پذیریم..با.این.وجود.متاس��فانه.تعداد.
کمی.از.همکاران.هس��تند.که.مایلند.به.خاط��ر.پایین.آمدن.هزینه.جنس.بی.کیفیت.و.
نامرغوب.و.مش��ابه.بعضی.محصوالت.بازار،.برایشان.اس��تفاده.شود..ولی.ما.تا.کنون.
به.هیچ.وجه.زیر.بار.انجام.آن.نرفته.ایم.و.به.امید.خدا.و.اتکا.به.روحیه.پیشرفت.و.همدلی.

روز.افزون.بین.فعاالن.این.عرصه.در.آینده.هم.به.حفظ.و.افزایش.کیفیت.کار.اهمیت.
بیشتری.خواهیم.داد..

 استقبال مشتریان از این محصول در چه سطحی بوده است؟
عرضه.این.محصول.برای.بس��یاری.از.ش��رکت.هایی.که.بهتری��ن.برندهای.ایرانی،.
آلمانی.و.ترک.را.اس��تفاده.می.کنند.از.جایگاه.بس��یار.ویژه.ای.برخوردار.اس��ت.و.مورد.
اس��تقبال.قابل.توجهی.قرار.گرفته.اس��ت..خوشبختانه.در.س��ال.های.گذشته.صنعت.
یو.پی.وی.سی.و.زمینه.های.وابسته.آن،.با.وجود.رکود.نسبی.حاکم.بر.کل.بازار،.درگیر.
رقابتی.س��ازنده.ش��ده.که.خواه.نا.خواه.کیفیت.محصوالت.و.خدمات.و.س��طح.س��لیقه.
مش��تریان.را.افزایش.داده.اس��ت..ما.نیز.از.این.جنبه.آس��وده.خاطر.هستیم.که.برندی.
قابل.دفاع.را.با.فرآوری.مناس��ب.ارائه.می.دهیم.و.خوش��بختانه..تا.کنون.با.عنایت.به.

مدت.فعالیت،.بازخورد.خوبی.هم.از.بازار.داشته.ایم...
 آیا مشابه این محصول در بازار وجود داشته است؟

.درحال.حاضر.مش��ابه.محصول.ما.با.این.میزان.از.تنوع.رنگی..فویل.به.هیچ.رو.در.

بازار.وجود.ندارد..اکنون.و.در.شرایط.فعلی،.بازار.یو.پی.وی.س.نیازمند.خدمات.مناسب.

اس��ت.تا.رضایت.خاطر.و.اطمینان.همیش��گی.مش��تری.را.به.دس��ت.آورد..ما.از.آغاز.

فعالیتمان.با.طراحی.س��ازوکار.مناسب.و.پیاده.سازی.سیستم.کنترل.کیفی.ویژه.در.این.

بخش.از.صنعت.در.و.پنجره.پا.گذاشته.ایم.و.پذیرای.هرگونه.راهکار،.پیشنهاد.و.نقدی.
از.طرف.همکاران.و.مشتریان.دلسوز.و.نکته.سنج.خواهیم.بود.

 جایگاه شرکت مانی وین را در بازار رقابتی کنونی چگونه می بینید؟
مانی.وین.مفتخر.اس��ت.که.همکاران.بس��یار.خوبی.دارد،.مانند.شرکت.های.بزرگ.
پروفیل.س��از.که.البته.چون.این.شرکت.ها.تمرکزشان.بر.تولید.پروفیل.می.باشد.به.کار.
لمینی��ت.به.عنوان.خدم��ات.و.درآمد.جانبی.خود.می.نگرند..ولی.م��ا.تمام.انرژی،.توان.
و.س��رمایه.انس��انی.و.مالی.خود.را.بر.این.کار.متمرکز.س��اخته.ایم.که.طبعا.در.عرضه.
و.کیفیت.محصوالت.اثر.ش��گرفی.داشته.اس��ت..هرچند.از.رقابت.سالم.و.اصولی.که.
به.رش��د.این.صنع��ت.کمک.می.کند.اس��تقبال.می.کنیم..اگرچه.ارائه.قیمت.مناس��ب.
و.منصفان��ه.وظیفه.هر.تولید.کننده.ای.اس��ت،.اما.کیفیت.را.هرگ��ز.نباید.فدای.ارزانی.

محصول.کرد.
 در پایان اگر نکته ای باقیمانده است، بفرمایید.

در.اینج��ا.الزم.می.دان��م.از.طرف.خود.و.همکارانم،که.ب��ه.نمایندگی.از.همه.آنها.در.

خدمت.ش��ما.بودم،.از.توجه.و.پیگیری.مجموعه.ش��ما.در.معرفی.مناس��ب.خدمات.و.

محصوالت.این.صنعت.وس��یع.و.روبه.پیش��رفت.در.ایران.و.فرصتی.که.در.اختیار.من.

و.س��ایر.همکاران.برای.تعامل.وآش��نایی.بیشتر.با.خدمات.و.محصوالت.یکدیگر،.قرار.
می.دهید.سپاسگزار.باشم.و.برای.شما.نیز.آرزوی.کامیابی.و.رشد.روزافزون.دارم.
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گسترش بازار؛ آهسته و پیوسته
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر بازرگانی شرکت تکنما پی.وی.سی سپاهان مطرح شد:

 درباره نحوه شکل گیری شرکت تکنما پی.وی.سی سپاهان برایمان بگویید. 
این شرکت چه مسیری را تارسیدن به نقطه کنونی طی کرده است؟

ش��رکت.تکنما.پی.وی.سی.س��پاهان.تولیدکننده.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.با.نشان.

تجاری.واناوین.اس��ت..این.ش��رکت.از.سال.1389.در.شهرک.صنعتی.فراهان.در.استان.

مرکزی.شروع.به.کار.کرده.است..در.سال.1393.اقدام.به.تاسیس.کارخانه.ای.در.شهرک.

صنعت��ی.رازی.اصفهان.کردیم..اکنون.این.کارخانه.در.زمینی.به.مس��احت.10.هزار.متر.

مربع.با.زیربنای.4000.متر.مربع،.با.پنج.خط.اکس��ترودر.مش��غول.به.تولید.پروفیل.های.

واناوین.اس��ت..شرکت.تکنما.پی.وی.س��ی.همواره.تالش.داشته.است.که.بهترین.مواد.

اولیه.موجود.در.بازار.را.تهیه.کند..برای.نمونه.این.ش��رکت.پودر.پی.وی.س��ی.مورد.نیاز.

خود.را.از.پتروش��یمی.بندر.امام.تامین.می.کند..همچنین.س��ایر.مواد.افزودنی.از.بهترین.

مواد.موجود.در.بازار.که.عمدتا.س��اخت.کشورهای.اروپایی.هستند،.تامین.می.شود..تا.به.

امروز.و.با.وجود.همه.مش��کالت.موجود،.همواره.س��عی.داشته.ایم.تا.به.سوی.مواد.درجه.

دو.و.فاقد.کیفیت.نرویم.تا.نمودار.صعودی.کیفیت.ما.همچنان.ادامه.پیدا.کند.و.در.نتیجه.

رضایت.مشتری.را.همواره.تامین.کرده.باشیم.
 واناویـن در مقایسـه بـا محصوالت مشابه خـود در بازار از چـه ویژگی ها و 

امتیازاتی برخوردار است؟
از.آنجا.که.تا.حدودی.ش��رایط.تولید.در.ایران.یکسان.است،.نمی.توان.اختالف.فاحشی.
را.در.میان.پروفیل.های.تولید.داخل.نشان.داد..اما.به.جرات.این.را.می.توان.گفت.که.اگر.
فرصت.الزم.مهیا.ش��ود،.ما.در.بازارهای.جهانی.حرف.های.بسیاری.برای.گفتن.خواهیم.

داشت..
 سیاست حاکم بر بخش فروش شرکت تکنما پی.وی.سی چیست؟

به.طور.کلی.سیاس��تی.که.بر.بخش.فروش.واناوین.حاکم.اس��ت.همواره.این.بوده.که.

کمیت.فروش.را.هرگز.قربانی.کیفیت.محصوالت.خود.نکنیم..هرگز.قصد.نداریم.سرعت.

ف��روش.خود.را.بی.محابا.افزایش.دهیم،.به.گونه.ای.که.توان.تولید.و.پاس��خگویی.به.آن.

را.نداش��ته.باش��یم..از.نظر.ما.مقوله.ف��روش.باید.به.صورت.منطقی.پی��ش.رود..قیمت،.

کیفیت.و.تحویل.به.موقع،.س��ه.رکنی.را.تشکیل.می.دهند.که.مشتریان.خواهان.هر.سه.

ره:
شـا

ا

در هفتمین نمایشگاه در و پنجره تبریز فرصت مناسـبی فراهم شـد تا در غرفه نماینده فروش شـرکت تکنما پی.وی.سی سپاهان با آقای خان 
محمدی، مدیر بازرگانی این شـرکت به گپ و گفت بنشینیم. واناوین نام پروفیلی اسـت که توسـط شـرکت تکنما پی.وی.سـی سـپاهان تولید 
می شـود. این شـرکت از سال 1389 در استان مرکزی کار خود را شـروع و امروز در استان اصفهان به فعالیت های خود ادامه می دهد. ماحصل 
پنج سال تالش در حوزه تولید پروفیل، برندی شناخته شده برای بازار ایران، به نام واناوین است. در این گفتگو از نحوه تولید و چگونگی توزیع 
این محصول جویا شـدیم و از معیارهای مدیران تک نما پی.وی.سـی جهت تولید واناوین آگاه شدیم. نباید تردیدی داشت که موفقیت در بازار 
حاصل سختکوشی و البته نظم و انضباط است. مدیران تکنما پی.وی.سی سپاهان، افزون بر موشکافی و دقتی که در روند تولید واناوین به خرج 
می دهند، سیاستی کامال نظام مند و قانونمند بر شیوه فروش و پذیرش نمایندگی های خود حاکم ساخته اند. این عوامل همه دست به دست داده 

و رشدی آهسته و پیوسته را برای واناوین در بازار ایران رقم زده است. با هم مشروح این گفتگو را می خوانیم:
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آنها.هس��تند..ما.تقریبا.با.تمامی.نماینده.های.تکنما.پی..وی.س��ی.سپاهان.به.این.اجماع.

رسیده.ایم.که.قصد.نداریم.در.زمان.کوتاهی.به.فروشی.باال.برسیم..چرا.که.معتقدیم.اگر.

به.مرور.زمان.و.البته.با.زبانزد.ش��دن.کیفیت.محصولمان.فروش.خود.را.افزایش.دهیم،.

آوازه.تولیدات.ما.ماندگار.خواهد.شد..خط.مشی.ما.آن.است.که.به.هر.متقاضی.که.دارای.

کارگاه.بود.یا.به.ساخت.در.و.پنجره.اشتغال.داشت.پروفیل.نفروشیم..بلکه.با.کارگاه.هایی.

هم��کاری.می.کنیم.که.توانایی.تولید.پنجره.خوب.و.با.کیفیت.را.دارند..زیرا.قصد.نداریم.

که.پس.از.مدتی.فعالیت.در.صنعت.دچار.بدنامی.ش��ده.مجبور.به.خروج.از.بازار.ش��ویم..

در.ای��ن.صنعت.ی��ک.فرمول.جادویی.وجود.دارد:.پروفیل.خوب.به.عالوه.س��اخت.خوب.

به.عالوه.نصب.خوب.برابر.اس��ت.با.خوش��نامی.و.در.نتیجه.موفقیت.در.بازار..ما.همواره.

س��عی.کرده.ایم.طبق.این.فرمول.عمل.کنیم.از.این.جهت.مرتبا.به.کارگاه.ها.سرکش��ی.

می.کنیم..هر.کدام.از.این.س��ه.عامل.مهم.دچار.مش��کل.شود،.در.نهایت.مصرف.کننده.

بدون.توجه.به.علت.اصلی.این.مشکل،.خواهد.گفت.که.پروفیل.آن.بی.کیفیت.بوده.است..

به.طور.کلی.ما.برای.اینکه.مشکالت.کمتری.در.بازار.داشته.باشیم،.محصوالت.خود.را.

با.دپوی.بسیار.مناسبی.به.نمایندگی.های.خود.در.سراسر.کشور.تحویل.می.دهیم،.و.تنها.
از.این.طریق.محصوالت.خود.را.به.بازار.عرضه.می.کنیم.

 شرکت تکنما پی.وی.سی چه سهمی از بازار ایران را در اختیار دارد؟.
پرس��ش.بس��یار.سختی.است..پاسخ.به.این.س��وال.آمار.و.ارقام.دقیقی.را.می.طلبد..اما.
به.ط��ور.کلی.ما.با.توجه.ب��ه.توان.تولیدی.خود.بازاریابی.می.کنیم.و.همواره.می.کوش��یم.
تا.فروش.ما.با.توان.خط.تولید.ما.تطابق.داش��ته.باش��د..به.هر.حال،.ش��رکت.تک.نما.در.
اس��تان.های.مختلفی.از.جمله.تهران،..ایالم،.کردس��تان،.همدان،.مرکزی،.تهران،.البرز،.

فارس،.آذربایجان.شرقی.و.غربی،.اردبیل.و.خراسان.نمایندگی.دارد.
 نحوه ارتباط واناوین با نمایندگی های خود چگونه است؟..

ش��رکت.تکنما.پی.وی.سی.س��پاهان.یک.آیین.نامه.مش��خص.دارد..همچنین.برای.

نماینده.های.خود.در.شهرهای.مختلف.نیز.آیین.نامه.معینی.داریم..این.آیین.نامه.که.غالبا.

ب��ه.فروش.اختصاص.دارد،.به.نوعی.همان.منش��ور.حقوق.مصرف.کننده.اس��ت.که.باید.

رعایت.شود..قیمت.فروش.و.محصوالتمان.نیز.کامال.با.آیین.نامه.های.شرکت.همخوانی.

دارد..ام��ا.با.توجه.به.مس��ائل.فرهنگی.و.اجتماعی.مردم.هر.منطق��ه،.به.نمایندگی.های.

خود.تا.حدی.اس��تقالل.داده.ایم،.البته.این.استقالل.هم.کامال.در.چارچوب.آیین.نامه.های.

ش��رکت.است..به.طور.کلی.ما.همدلی.و.هماهنگی.خاصی.با.نمایندگان.خود.داریم،.و.بر.
این.اساس.همواره.کوشیده.ایم.که.تجارب.خود.را.در.اختیار.آنها.قرار.دهیم..

 بهترین شیوه تبلیغ محصوالت خود را چه می دانید؟ 
فک��ر.می.کنم.بهترین.ش��یوه.تبلیغات،.کیفیت.تولید.اس��ت..البته.نمی.ت��وان.تاثیرات.
رس��انه.های.جمعی،.تبلیغات.محیطی.مانند.بیلبوردهای.ش��هری.و.غیره.را.منکر.شد؛.اما.
همه.این.تبلیغات،.حتی.در.باالترین.س��طح.خود،.بدون.برخورداری.از.کیفیت.مناس��ب،.
اگر.هم.تاثیری.داش��ته.باش��د،.به.صورت.مقطعی.و.موقت.خواهد.ب��ود..ازاین.رو.بهترین.
تبلیغات.تولیدات.باکیفیت.و.ارائه.باالترین.خدمات.به.مصرف.کننده.اس��ت..البته.ممکن.
است.این.عامل.در.کوتاه.مدت.به.رشد.بسیار.باالیی.نیانجامد،.اما.در.بلندمدت.خوشنامی.

محصوالت.را.به.بار.خواهد.آورد.
 آیا برنامه ای برای صادرات واناوین نیز در دستور کار دارید؟.

حقیقت��ا.تکنول��وژی.تولی��د.پروفیل.در.ایران.به.مرحله.بس��یار.خوبی.رس��یده.اس��ت..

پروفیل.های.تولید.ایران.کیفیتی.به.مراتب.بهتر.از.تولیدات.کش��ورهای.همس��ایه.دارد..

اگر.ش��رایط.بانکی.و.اقتصادی.این.اجازه.را.بدهد،.بدون.ش��ک.می.توانیم.در.این.حوزه.

نیز.به.خوبی.تاثیرگذار.باش��یم..ما.هم.در.بحث.کیفیت.و.هم.در.بحث.قیمت.توان.رقابت.

با.کش��ورهایی.مانند.ترکیه.را.داریم..شرکت.ما.هم.از.این.قاعده.مستثنا.نیست..با.وجود.

همه.موانع.موجود،.ما.در.حال.حاضر.مش��غول.رایزنی.با.کش��ورهای.همسایه.هستیم..ما.

به.آرامی.به.سوی.بازار.دیگر.کشورها.حرکت.می.کنیم.و.در.گام.نخست.نیز.با.کشورهای.
عراق،.افغانستان.و.تاجیکستان.مذاکرات.خوب.و.سازنده.ای.داشته.ایم.

 اگـر موافق باشـید اندکی هـم دربـاره نمایشگاه ها صحبت کنیـم. با اینکه 
هفتـه آینده در شـهر خودتـان یعنی اصفهان نمایشگاه برگزار می شـود، شـما 
اکنون در نمایشگاه تبریز شـرکت کرده اید. اصوال چه دستاوردهای برای چنین 

نمایشگاه هایی قائل هستید؟
اساسا.به.این.مساله.اعتقاد.ویژه.دارم.که.حضور.در.نمایشگاه.های.تخصصی.باعث.رشد.
و.ش��کوفایی.می.شود..چنین.نمایش��گاه.هایی.این.فرصت.را.در.اختیار.بازدیدکننده.هایی.
که.به.دنبال.فروش��نده.یا.تولیدکننده.هس��تند،.قرار.می.دهد.تا.کامال.مستقیم.و.بی.واسطه.
با.یکدیگر.ارتباط.داش��ته.باش��ند..با.این.حال،.غالبا.به.دلیل.عدم.اطالع.رس��انی.مناسب.
هیچ��گاه.انتظاری.که.از.برگزاری.نمایش��گاه.ها.وجود.دارد،.برآورده.نمی.ش��ود..با.توجه.
به.چنین.ش��رایطی.در.حال.حاضر.نمایش��گاه.ها.فقط.به.صورت.یک.ش��و.درآمده.اند،.که.
ش��رکت.ها.می.توانند.ب��ا.حضور.در.آن.به.دیگر.فعاالن.صنعت.اع��الم.کنند.که.هنوز.در.
این.عرصه.حضور.دارند..اما.نتیجه.و.دس��تاوردی.که.مورد.انتظار.اس��ت.هیچگاه.حاصل.
نمی.ش��ود..همه.شرکت.هایی.که.در.چنین.نمایشگاه.هایی.ش��رکت.می.کنند.هزینه.های.
س��نگینی.را.متحمل.ش��ده.اند،.در.نتیجه.بسیار.طبیعی.است.که.توقع.داشته.باشند.که.به.

نسبت.هزینه.ای.که.کرده.اند.بهره.برداری.مناسبی.نیز.داشته.باشند.
از.سوی.دیگر،.در.حال.حاضر.اقتصاد.کشور.در.وضعیت.خاصی.به.سر.می.برد..مسائلی.
مانند.نیمه.تمام.ماندن.پروژه.های.س��اختمانی،.نوس��انات.بازار.ارز.و.مشکالت.اقتصادی.
مبتالبه.دیگر،.سبب.شده.شرکت.ها.دست.به.عصا.حرکت.کنند.و.در.شرایط.کنونی.بیشتر.
در.حال.بررس��ی.اوضاع.و.احوال.باشند..در.گذش��ته.بازدید.کنندگان.برای.چند.ماه.آینده.
خ��ود.اقدام.به.خرید.می.کردند،.اما.هم.اکنون.فقط.ب��رای.نیاز.یک.هفته.خود.پیش.خرید.
می.کنند..این.مس��ائل.همگی.دس��ت.به.دس��ت.هم.داده.اند.تا.این.نمایشگاه.از.خروجی.

مناسبی.برخوردار.نباشد.
 همانطور که می دانید صنعت در و پنجره های یو.پی.وی.سی، حوزه ای نسبتا 
جدیـد در کشورمـان اسـت. در حالت کلی همـواره ظهور یک صنعـت جدید با 
مشکـالت و موانعی روبرو می شـود. یکـی از این مشکالت نهادینه شـدن این 
صنعت در فرهنگ جامعه مقصد است. به نظر شما چگونه یک صنعت جدید وارد 

یک فرهنگ شده و به چه نحو می تواند در آن نهادینه شود؟
ورود.ی��ک.صنعت.جدید.به.یک.فرهنگ.کار.راحتی.اس��ت،.ام��ا.باقیماندن.آن.در.این.
فرهنگ.و.داوم.آن.کار.بس��یار.دش��وار.و.پیچیده.ای.اس��ت..برای.نمونه.در.حوزه.یو.پی.
وی.سی،.اگر.کلیه.تولیدکنندگان.پروفیل،.کار.خود.را.به.درستی.انجام.دهند.و.بر.فعالیت.
تولیدکنن��دگان.در.و.پنجره.نظارت.داش��ته.باش��ند،.همچنین.نصاب.ه��ا.نیز.در.کار.خود.
دقت.الزم.را.مبذول.دارند،.و.در.نتیجه.این.عوامل.مش��تری.نهایی.نیز.از.س��رانجام.کار.
رضایت.داش��ته.باش��د،.در.نهایت.این.صنعت.در.مس��یر.رشد.و.پیش��رفت.قرار.می.گیرد..
ام��ا.در.غیر.این.ص��ورت،.کلیت.صنعت.دچار.مش��کل.خواهد.ش��د..بنابراین.نظارت.بر.
کارگاه.های.پنجره.سازی.و.دیگر.موارد.مربوط.به.کیفیت،.باعث.می.شود.مردم.استفاده.از.
این.محصول.را..به.یکدیگر.پیش��نهاد.کنند؛.زیرا.به.تجربه.دریافته.اند.که.این.محصول.
از.مرغوبیت.الزم.برخوردار.اس��ت..اما.اگر.مردم.پس.از.چند.س��ال.خروجی.مناس��بی.از.
این.صنعت.مش��اهده.نکنند،.طبیعتا.پا.پس.می.کش��ند..به.عبارتی.دیگر.صنعت.یو.پی.
وی.س��ی.به.راحتی.می.تواند.وارد.فرهنگ.ما.شود،.همانطور.که.این.اتفاق.افتاد..اما.دوام.
این.صنعت.در.فرهنگ.مستلزم.یکسری.عوامل.و.لوازم.است..به.نظرم.فرهنگ.استفاده.
از.پنجره.های.دوجداره.یو.پی.وی.س��ی.به.طور.کامل.در.دست.ما.تولیدکنندگان.می.باشد..
اگر.تولیدات.ما.از.کیفیت.الزم.برخوردار.باشد،.این.صنعت.در.فرهنگ.ماندگار.خواهد.شد..
تردید.نداش��ته.باش��ید.که.پویایی.این.صنعت.کامال.در.دستان.تولیدکنندگان.این.عرصه.
قرار.دارد..احساس.من.این.است.که.اگر.ما.تولیدکنندها.کار.خود.را.به.خوبی.انجام.دهیم،.

این.صنعت.نیز.دوام.خوبی.خواهد.داشت..
 نقش پنجره ایرانیان را در پیشبرد این صنعت چگونه می بینید؟ 

الزم.است.در.اینجا.از.همراه.همیشگی.این.صنعت.جناب.آقای.شیری.تقدیر.و.تشکر.

کنم..چراکه.ایش��ان.همواره.در.تمام.صحنه.ها.حضور.داش��ته.و.دارد؛.و.حقیقتا.به.عضو.

جدایی.ناپذیری.از.این.صنعت.تبدیل.شده.است..در.حوزه.نشریات.و.جراید.انصافا.نشریه.

پنجره.ایرانیان.یک.برند.قوی.محس��وب.می.ش��ود..فقط.در.اینجا.می.خواهم.به.مدیریت.

پنج��ره.ایرانیان.پیش��نهاد.کنم.که.با.ارائه.مش��اوره.های.الزم.ب��ه.تولیدکنندهای.نوپا.و.

انتق��ال.تجربیات.این.س��ال.ها.به.چنین.افرادی،.به.ارتق��ای.کیفیت.محصوالت.تولیدی.
آنها.کمک.کند.
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استاندارد کف کیفیت آورتا
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیران آورتا مطرح شد:

 آورتا چه مسیری را پیموده است تا به جایگاه امروزی خود برسد؟
آورت��ا.فعالیت.خود.را.از.س��ال.1385.با.مطالعه.فراوان.در.زمین��ه.تولید.پروفیل.یو.پی.
وی.س��ی.با.توجه.به.نیاز.بازار.کش��ور.آغاز.کرد..درس��ت.زمانی.که.انبوه.واردات.پروفیل.
یو.پی.وی.س��ی.از.دیگر.کش��ورها.ایران.را.فراگرفته.بود،.مجموعه.آورتا.س��عی.کرد.تا.با.
تولید.این.محصول.در.داخل.کش��ور.افزون.بر.جلوگیری.از.خروج.ارز.و.ممانعت.از.اتالف.

سرمایه.های.ملی،.گامی.مهم.در.رفع.نیاز.پنجره.سازان.کشور.بردارد..
در.مراحل.اولیه.کار.3.خط.مش��غول.به.تولید.پروفیل.بودند،.بعدها.این.تعداد.به.9.خط.
اکس��ترود.و.3.دس��تگاه.میکس.افزایش.پیدا.کرد،.اما.در.حال.حاضر،.در.کارخانه.آورتا.11.
خط.تولید.مش��غول.به.کار.هس��تند..فضای.اولیه.کارخانه.ما.حدود.سه.هزار.مترمربع.بود.
که.در.این.س��ال.ها.این.فضا.نیز.گس��ترش.پیدا.کرد.و.اکنون.آورتا.در.فضایی.حدود.25.
هزار.مترمربع.در.حال.تولید.اس��ت..در.واق��ع.در.حال.حاضر.ما.فضای.راه.اندازی.40.خط.
تولید.را.در.اختیار.داریم..مطمئن.باشید.با.بهبود.وضعیت.و.خارج.شدن.از.دوره.رکود،.این.
ظرفیت.را.فعال.خواهیم.کرد.و.در.آن.صورت.جزو.سه.کارخانه.برتر.خاورمیانه.هم.از.نظر.

کمی��ت.و.ه��م.کیفیت.خواهیم.بود..البته.هم.اکنون.از.لحاظ.کمیت.جزو.س��ه.تولیدکننده.
برتر.کشور.هستیم.

 ممکن است روند تولید پروفیل آورتا را قدری توضیح دهید.
.آورتا.با.بهره.گیري.از.بهترین.و.مدرن.ترین.تجهیزات.اندازه.گیري.مواد.اولیه.و.با.استفاده.
از.دقیق.ترین.ماشین.آالت.میکسینگ.اروپایي.مواد.اولیه.پلیمري.را.مخلوط.و.آماده.تولید.
می.کند..پس.از.آن.براي.مدت.زمان.مشخص.در.سیلوهاي.مخصوص.نگهداري.مي.شوند.

تا.به.اکسترودرها.که.بخش.اصلي.تولید.پروفیل.ها.مي.باشند،.هدایت.گردند.
مواد.اولیه.پس.از.میکس.ش��دن.وارد.مرحله.اکس��تروژن.مي.شود.که.مرحله.اي.بسیار.
دقیق.و.حس��اس.مي.باش��د..در.ای��ن.بخش.اکس��ترودرها.با.توجه.به.نوع.س��طح.مقطع.
پروفیل.ه��ا.تنظیم.ش��ده.و.مواد.ترکیبي.را.دریافت.کرده.و.آنها.را.به.ش��کل.پروفیل.هاي.
مورد.اس��تفاده.جهت.ساخت.انواع.در.و.پنجره.هاي.یو.پي.وي.سي.تولید.مي.کند..الزم.به.
توضیح.اس��ت.که.قالب.هاي.مختلفي.تهیه.ش��ده.اند.تا.کلیه.نیازهاي.تولیدکنندگان.جهت.

تولید.انواع.مختلف.پروفیل.مورد.نیاز.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.را.تامین.کنند.

ره:
شـا

ا

آورتا، پروفیلی نام  آشناست که در خطه سرسبز مازندران تولید و به بازار عرضه می شود. مجموعه آورتا سال هاست که با برنامه ریزی 
و تدبیر مدیران خود نقش خویش را در صنعت پروفیل یو.پی.وی.سـی ایران به خوبی ایفا می کند. این شـرکت که مراحل پیشرفت 
را یکی پس از دیگری پشت سـر گذاشـته اسـت، امروزه در زمینی به وسعت 2۵ هزار متربع و با 11 خط تولید مشغول به کار است. 
برنامه ریزی های دقیق این شـرکت برای ارتقای سـطح کیفی محصوالت نیز سبب شده است که کیفیت آورتا در این سال ها رشدی 
روزافزون داشـته باشـد و پله های ترقی را یک به یک طی کرده و به جایگاهی برسـد که فراتر از اسـتانداردهای موجود بیاندیشد؛ و 
این ها همه مرهون سختکوشی مدیرانی دلسوز و برنامه ریزی های دقیق بوده است. در پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 
فرصتی مهیا شـد تا با مدیران ارشـد آورتا گپ و گفتی داشـته باشـیم. در این گفتگوی صمیمانه آقایان محمد امانی مدیر فنی، سید 
عابث موسـوی مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه و عبدالکریم بیضایی مدیر بازرگانی حضور داشـتند. نحوه فعالیت آورتا، سطح کیفی 
پروفیل های تولیدی، شـرایط حاکم بر بازار ایران و صادرات از موضوعاتی بودند که در این جلسـه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. 

در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید:
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 در خصوص آزمایشگاه آورتا نیز کمی توضیح دهید.
پروفیل.هاي.یو.پي.وي.س��ي.پس.از.تولید،.جهت.بررسي.کیفیت.مورد.انواع.آزمایش.ها.
قرار.مي.گیرند..آزمایشگاه.آورتا.مجهز.به.مدرن.ترین.تجهیزات.آزمایشگاهي.پروفیل.هاي.
یو.پي.وي.سي.است..این.آزمایشگاه.در.محل.کارخانه.قرار.دارد.تا.بتواند.کلیه.تولیدات.را.
در.زمان.تولید.نظارت.و.پس.از.تولید.توسط.متخصصان.این.امر.مورد.بررسي.و.آزمایش.
دقیق.قرار.دهد..کیفیت.محصول.نهایي.رمز.موفقیت.ماس��ت.که.به.این.امر.بس��یار.توجه.

داریم.تا.رضایت.مصرف.کنندگان.را.تضمین.کنیم.
آورت��ا.پروفیل.هاي.یو.پي.وي.س��ي.تولیدي.خود.را.در.آزمایش��گاه.م��ورد.دقیق.ترین.
بررس��ي.ها.قرار.داده.و.این.تولیدات.را.پس.از.اطمینان.از.کیفیت.محصول.و.انجام.تست.
و.کنترل.دقیق.مواد.اولیه،.تس��ت.ابعاد.و.وزن،.تست.کیفیت.رنگ،.تست.مقاومت.ضربه،.
تس��ت.مقاومت.جوش،.آزمایش.مقاومت.در.برابر.س��رما.و.گرما.و.تس��ت.انحراف.از.خط.

راست،.سپس.آنها.را.در.اختیار.مشتریان.خود.قرار.مي.دهد.
 آورتا دارای چه گواهینامه ها و استانداردهایی است؟

آورتا.دارای.استاندارد.ملی.ایران،.ایزو.9001،.ایزو.14001،.ایزو.18001،.توف.آلمان.و.
گواهینامه.مرکز.تحقیقات.راه،.مسکن.و.شهرسازی.می.باشد.

 بـرای ارتقاء کیفیـت تولیدات خود به جـز اخذ گواهینامه، برنامـه  دیگری نیز 
داشته اید؟

از.نظر.ما،.اس��تاندارد.کف.کیفیت.اس��ت..ما.فراتر.از.اس��تاندارد.کار.می.کنیم..همانطور.

که.در.اختیار.داش��تن.ماش��ین.آالت،.تجهیزات.و.نیروي.انس��اني.متخصص.و.کار.آزموده.

برای.تولید.پروفیل.یو.پي.وي.س��ي.تعیین.کننده.است،.مواد.اولیه.آن.نیز.جزو.پارامترها.و.

فاکتورهاي.بس��یار.مهم.در.این.خصوص.مي.باش��د..آورتا.با.دقت.فراوان.جهت.تهیه.مواد.

اولیه.با.ش��رکت.هاي.معتبر.از.کشورهاي.آلمان،.فرانس��ه.و.اتریش.وارد.مذاکره.شده.و.با.

خرید.مرغوب.ترین.نوع.مواد،.زیرس��اخت.اصلي.تولید.محصوالت.خود.را.مورد.توجه.قرار.

داده.است..بدیهي.است.که.حفظ.کیفیت.رنگ.و.ساختار.فیزیکي.پروفیل.ها.در.طول.زمان.
مستقیما.با.مواد.اولیه.به.کار.رفته.در.آنها.ارتباط.دارد..

برای.نمونه.استابیالیزرهای.به.کار.رفته.در.آورتا.از.بهترین.نوع.مواد.اتریشی.و.ترکیه.ای.

است.که.در.بازارهای.جهانی.یافت.می.شود..از.سوی.دیگر.باید.به.این.نکته.توجه.داشته.

داش��ت.ک��ه.مرکز.تحقیقات.وزارت.مس��کن.به.دقت.کار.ما.را.زیر.نظ��ر.دارد.و.فیلترهای.

بسیار.س��ختگیرانه.ای.را.ایجاد.کرده.اس��ت..بنابراین.نمی.توان.از.هر.ماده.ای.برای.تولید.
استفاده.کرد.

 برای سـاماندهی تولیدکنندگان در و پنجره تحت پوشش خود چه برنامه ها 
و تدابیری اندیشیده اید؟

رضایت.مشتریان.برای.ما.از.اهمیت.فوق.العاده.ای.برخوردار.است،.و.ما.این.را.می.دانیم.

که.کس��ی.ک��ه.مهر.تایید.نهایی.را.ب��ه.پروفیل.ما.می.زند،.مونتاژکار.اس��ت..در.واقع.این.

تولیدکنن��دگان.در.و.پنجره.هس��تند.که.تغییراتی.را.که.ما.در.فرموالس��یون.پروفیل.خود.

می.دهیم،.متوجه.می.ش��وند..عموما.هم.مش��کالتی.که.مصرف.کننده.نهایی.با.آنها.روبرو.

هس��تند،.بیش��تر.به.روند.مونتاژ.پنجره.مربوط.می.شود.تا.کیفیت.پروفیل..از.این.جهت.ما.

ب��ه.نح��وه.کار.تولیدکنندگان.خود.توجه.ویژه.ای.داریم..ما.به.کارگاه.های.س��طح.کش��ور.

استانداردهای.کارخانه.را.اعالم.کرده.ایم.و.مرتبا.آنها.را.مورد.بازدید.میدانی.قرار.می.دهیم..

کارگاه.هایی.که.اس��تانداردهای.ابالغ.ش��ده.را.رعایت.کنن��د،.گواهینامه.کیفیت.دریافت.

می.کنند.و.اگر.در.بازدیدهای.خود.متوجه.ش��ویم.که.کارگاهی.از.این.موارد.تخطی.کرده.

اس��ت،.آن.را.از.فهرست.نمایندگان.خود.خارج.کرده.و.ضمن.اینکه.دیگر.محصولی.به.او.

نمی.فروش��یم،.این.مساله.را.نیز.رس��ما.و.کتبا.اعالم.می.کنیم..نکته.بعدی.اینکه.نام.تمام.

مونتاژکاران.در.س��ایت.رسمی.آورتا.موجود.است.و.کامال.مشخص.است.که.در.هر.نقطه.

از.کش��ور.چه.کس��ی.با.پروفیل.آورتا.کار.می.کند..اگر.پروفیل.آورتا.در.غیر.از.کارگاه.های.

رس��می.ما.مورد.اس��تفاده.قرار.بگیرد،.یقین.بدانید.که.به.صورت.غیر.مستقیم.آن.را.تهیه.

کرده.اند.و.ما.نیز.تا.حد.امکان.جلوی.این.سوءاس��تفاده.ها.را.می.گیریم..زیرا.از.نظر.ما،.اگر.

مونتاژکار.وظیفه.خود.را.به.خوبی.انجام.دهد،.مردم.نیز.به.اس��تفاده.از.این.پروفیل.تشویق.
خواهند.شد.

 آیا مدیران آورتا طرح توسعه ای برای گسترش فعالیت های خود در نظر دارند؟ 

م��ا.همواره.در.پی.گس��ترش.فعالیت.های.خ��ود.بوده.ایم.و.از.این.جه��ت.مورد.حمایت.

100درصدی.مدیریت.آورتا.هستیم..آورتا.در.راستای.پاسخ.دهی.به.نیازهای.داخل.کشور.

و.همچنی��ن.در.گام.بعدی.صادرات.این.محصول.که.کش��ور.م��ا.در.این.زمینه.توانمندی.

بس��یار.باالیی.دارد،.در.صورت.نیاز.و.لغو.تحریم.ها.ظرفیت.تولید.خود.را.افزایش.خواهیم.

داد..آورتا.توانایی.آن.را.دارد.تا.تعداد.خطوط.تولید.خود.را.افزایش.دهد..این.مهم.هم.اکنون.

در.دس��ت.بررسی.بوده.و.س��عی.داریم.تا.زیرساخت.های.الزم.آن.را.فراهم.آوریم..آورتا.با.

اتکا.بر.همت.متخصصان.ایرانی.خود.همواره.س��عی.دارد.تا.محصوالتی.تولید.کند.که.از.

نظر.کیفی.در.سطح.پیشگامان.این.صنعت.در.دنیا.باشد..تمام.سعی.ما.بر.آن.است.تا.کشور..
از.واردات.این.محصول.بی.نیاز.شود..

 بـه بحث صادرات اشـاره کردید، به عنوان یکـی از بزرگترین تولیدکنندگان 
کشور، آیا تاکنون برنامه ای در این زمینه داشته اید؟

در.زمینه.صادرات.تالش.هایی.کرده.ایم،.اما.مانع.اصلی.فعالیت.تولیدکننده.های.پروفیل.

ایرانی.در.بازارهای.منطقه،.بحث.قیمت.تمام.ش��ده.است.و.به.هیچ.وجه.از.نظر.کیفیت.

نقص.و.کمبودی.وجود.ندارد..از.آنجا.که.در.ایران.نظارت.های.بس��یاری.وجود.دارد،.در.

نتیجه.کیفیت.محصوالت.باالست.و.این.امر.باعث.باال.رفتن.قیمت.تمام.شده.می.شود.

و.طبیعت��ا.توان.رقابتی.آن.کاهش.می.یابد..چراک��ه.اصلی.ترین.رقیب.ما.در.بازار.منطقه.

یعنی.ترکیه.از.بس��یاری.از.این.نظارت.ها.فارغ.اس��ت..روشن.است.محصولی.که.داوری.

نش��ود.می.تواند.با.پایین.آوردن.کیفیت،.قیم��ت.خود.را.نیز.کاهش.دهد؛.در.نتیجه.توان.

رقابت.باالتری.نیز.از.نظر.قیمتی.خواهد.داش��ت..برای.مثال.اگر.برخی.از.پروفیل.های.

ترک.را.که.در.بازار.کشورهایی.مانند.عراق.و.آذربایجان.وجود.دارند،.برش.دهید،.متوجه.

می.ش��وید.که.عرض.مقطع.آن.یکدس��ت.نبوده.و.از.مواد.مختلفی.تش��کیل.شده.است..

اما.پروفیل.های.ما.اینگونه.نیس��ت.و.کال.یکدس��ت.اس��ت..به.هر.حال.در.این.کشورها.

استاندارد.مناس��بی.نیز.وجود.ندارد..مسلما.با.چنین.کیفیتی،.قیمت.تمام.شده.به.مراتب.

پایین.تری.نیز.از.ما.دارند..البته.تردیدی.وجود.ندارد،.روشی.که.چنین.شرکت.هایی.برای.

حضور.در.بازار.دیگر.کش��ورها.در.پیش.گرفته.اند،.نمی.تواند.استمرار.چندانی.داشته.باشد.

و.با.گذشت.زمان.و.شناخته.شدن.کیفیت.آنها،.این.شرکت.ها.جایگاه.خود.را.در.بازار.از.

دست.خواهند.داد..اما.به.هر.حال.باید.سازکاری.توسط.مسئوالن.دولتی.پیش.بینی.شود،.

و.حمایت.های��ی.از.تولیدکنندگان.صورت.گیرد،.ت��ا.امکان.رقابت.محصوالت.داخلی.در.
بازارهای.منطقه.به.وجود.آید..

 وضعیـت موجـود حاکم بر تولیـد پروفیل یو.پی.وی.سـی را در ایران چگونه 
ارزیابی می کنید؟

مشکلی.که.در.داخل.وجود.دارد،.اعطای.مجوزهای.بیشمار.برای.تولید.پروفیل.است.که.

کار.را.در.داخل.با.دشواری.هایی.روبرو.می.کند..برخی.از.این.تولیدکنندگان.کوچک.نیز.در.

معرض.استاندارد.قرار.ندارند.و.محصوالتشان.از.کیفیت.الزم.برخوردار.نیست..نتیجه.این.

سیاس��ت.آن.شده.است.که.امروزه.اجناس.بی.کیفیت.بسیاری.در.بازار.به.چشم.می.خورند.

و.از.س��وی.دیگر.مراکز.تولید.ورشکسته.بسیاری.وجود.دارند..به.نظر.می.رسد.این.شرایط.

اصال.مطلوب.نیس��ت..مرجع.مشخصی.نیز.برای.رس��یدگی.به.این.موضوع.وجود.ندارد..

به.نظر.ما.انجمن.صنفی.باید.به.یک.اتحادیه.تبدیل.ش��ود.تا.بتواند.س��رو.سامانی.به.این.
وضعیت.بدهد.

 با چه هدفی در این دوره از نمایشگاه صنعت ساختمان تهران شرکت کردید؟
با.هدف.عرضه.مس��تقیم.محصوالت.خود.به.بازار.مصرف.و.مشتریان.در.این.نمایشگاه.
حض��ور.پیدا.کرده.ایم..اما.متاس��فانه.نمایش��گاه.صنع��ت.س��اختمان.در.دوره.پانزدهم.از.
مش��کالت.بس��یاری.رنج.می.برد..همانطور.که.می.بینید،.متاس��فانه.آورت��ا.را.که.یکی.از.
پیش��گامان.صنعت.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.است.در.این.نمایش��گاه.به.گونه.ای.جانمایی.
کرده.ان��د.که.واقعا.نمی.توان.حتی.یک.مهمان.دعوت.ک��رد..تبلیغات.ضعیف،.عدم.تهویه.

مناسب.سالن.ها.از.جمله.مشکالت.دیگر.این.نمایشگاه.می.باشد...
  در پایان اگر مطلبی باقیمانده است، بفرمایید.

م��ا.به.دنبال.س��رمایه.گذاری.درس��ت.و.معق��ول.هس��تیم..از.نظر.ما.ایرانی.شایس��ته.

برترین.هاس��ت.و.برعهده.همه.مردم.ایران.اس��ت.که.برای.رس��یدن.به.آنچه.که.سزاوار.
آن.هستند.تالش.کنند.
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نقش مردم، دولت و تولیدکنندگان در فردای تحریم ها
در بخش سوم گفتگوی اختصاص پنجره ایرانیان با عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و ایران تشریح شد:

.در گفتگـوی پیشین نگاهی به فرصت هـا و تهدیدهای پیش رو در فردای 
تحریم ها انداخته و به تشریح اوضاع پرداختید. اما جامعه در چنین شـرایطی 

چه وظیفه ای بر عهده دارد؟
ب��ه.اعتقاد.من.دوران.پس��اتحریم.خواه.نا.خواه.از.چندی.دیگر.آغاز.خواهد.ش��د..هر.
اتفاق��ی.ک��ه.برای.توافق.ژنو.و.قطعنامه.ش��ورای.امنیت.بیافتد،.ب��از.هم.ما.وارد.دوره.
پس��اتحریم.خواهیم.ش��د..حتی.اگر.کنگره.آمریکا.نیز.نظر.مخالف.داشته.باشد.و.این.

توافق.را.تایید.نکند،.دوران.پس��ا.تحریم.ش��روع.شده.اس��ت؛.زیرا.ما.به.غیر.از.آمریکا.
با.پنج.قدرت.بزرگ.جهان.و.شورای.امنیت.سازمان.ملل.به.توافق.کامل.رسیده.ایم..

در.دو.گفتگوی.گذش��ته.برخی.از.بایدها.و.نبایدهای.دوران.پس��اتحریم.را.بررس��ی.

کردیم،.بدون.تردید.جامعه.نیز.در.این.میان.وظایفی.را.بر.عهده.دارد.که.سعی.می.کنم.

برخی.از.آنها.را.به.اختصار.بازگو.کنم..همانطور.که.پیش.تر.عنوان.کردم،.بدون.ش��ک.

تا.اواخر.سال.میالدی.و.اوایل.سال.شمسی.آینده.وارد.دوران.پساتحریم.خواهیم.شد..

ره:
شـا

ا

مردان صنعت و اقتصاد در کابینه تدبیر و امید، از زمان تصدی دولت یازدهم همواره بر رشـد و توسـعه اقتصاد و حمایت از چرخه های 
تولید کشور تاکید ویژه داشته اند. این در شرایطی است که سیاست های اتخاذ شده در سالیان گذشته، بیش از 1۵ هزار واحد تولیدی 
در کشور را تعطیل کرده و به ورطه نابودی کشانده اسـت. خبری که از سـوی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنایع اعالم شـد و دل هر 
صنعتگری را سوزاند. اما این گفته حسن روحانی: »هرگز سال های 84 تا 92 برای تولیدکنندگان تکرار نخواهد شد«، تا حدی مرهمی 
شد بر زخمی که روی چهره صنعت کشور نشسته بود. سخنانی از جنس امید که در سال گذشته خطاب به تولیدکنندگان عنوان شد. 
به هر حال، صنعت تولیدی کشور اکنون در مرحله گذار از دوره دشوار تحریم به فضای پس از توافق ژنو است. اما پرسش اینجاست 
کـه بـا توجه بـه تغییر فضای حمایتی دولت، آیـا تغییری در مشکالت این صنایـع و وضعیت آنها رخ داده اسـت؟ آیا چرخ  های تولید 
می چرخد؟ آیا کشور پس از توافقات به بازار مصرف تبدیل نخواهد شد؟ و آیا این سخن اسحاق جهانگیری، »در صورت لغو تحریم ها 
اجازه نمی دهیم دوباره واردات بی رویه بر اقتصاد کشور حاکم شود« نوید روزهای خوش پساتحریمی را می دهد و تحقق خواهد یافت؟

در دو شـماره پیشیـن نشریه، رئیس انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سـی در و پنجره ایران در گفتگو بـا نشریه پنجره ایرانیان، به 
تشریح دوران پسـاتحریم و فرصت ها و تهدیدهای پیشرو پرداخت. آسیب شناسـی صنعت و تولید کشور در دولت نهم و دهم نیز از 
محورهای دو گفتگوی پیشین بود. در بخش سـوم گفتگوی خبرنگار نشریه پنجره ایرانیان با مهندس حسـین طوسی، رئیس انجمن 
صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی در و پنجره ایران و مدیرعامل شرکت فن پالست توس، وظایف مردم، دولت، تولیدکنندگان  و تشکل ها 

در فردای تحریم ها مورد بررسی قرار گرفت، باهم این گفتگو را می خوانیم:
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حال.س��وال.این.است.که.در.این.دوران.چگونه.باید.عمل.کنیم؟.در.دوران.پساتحریم.

شعار.کارساز.نخواهد.بود،.و.الزم.است.ارگان.ها.و.دستگاه.های.نظارتی،.تولیدکننده.ها،.

بخ��ش.خصوصی.و.غیره.این.ش��عارها.را.به.عم��ل.تبدیل.کنند..اگ��ر.این.گروه.ها.و.

تش��کل.ها.وظایف.خود.را.به.صورت.منس��جم.و.به.صورت.صحی��ح.انجام.دهند،.دوره.

پس��اتحریم.به.یک.فرصت.بس��یار.خوب.برای.اقتصاد.و.تولید.کشور.تبدیل.و.در.غیر.

ای��ن.صورت.قطعا.این.فرصت.ها.به.تهدیدهای.ج��دی.و.برهم.زننده.اقتصاد.و.صنعت.

کش��ور.مبدل.خواهد.ش��د..چراکه.بازار.و..اقتصاد.ما.از.یک.دوران.رکود.و.تورم.شدید.

به.این.دوره.وارد.می.ش��ود.و.خواه.نا.خواه.دروازه.های.کشور.به.روی.اقتصاد.های.دیگر.

باز.خواهد.ش��د؛.و.این.در.حالی.است.که.کشورها.و.اقتصادهای.بزرگ.منافعی.در.این.

میان.برای.خود.تعریف.کرده.اند،.این.کش��ورها.با.هدف.گذاری.خاصی.وارد.بازار.ایران.

می.شوند.و.اهداف.و.برنامه.های.خود.را.بسیار.دقیق.انجام.خواهند.داد.و.در.اینجا.نقش.

ما.بسیار.پررنگ.می.شود.که.چگونه.با.این.موضوع.مواجه.شویم.و.این.دوران.گذار.را.
به.چه.شکل.پشت.سر.بگذاریم..

از.قبل.از.انجام.توافق.و.حتی.در.طول.دو.س��ال.مذاکره.همگان.پیرامون.این.دوره.

پس��اتحریم.خطابه.می.خواندند.و.شعار.می.دادند.که.باید.چنان.و.چنین.شود،.اما.عمال.

هیچ.کس.برنامه.مدونی.ارائه.نکرده.اس��ت..البته.مطالبی.از.این.دس��ت.بیان.شده.که.

فرصت.ها.نباید.به.تهدید.تبدیل.شوند،.با.چشم.باز.باید.وارد.دوران.پساتحریم.شویم.و.

غیره؛.اما.هیچ.کس.به.این.موضوع.نپرداخته.اس��ت.که.به.واقع.در.چنین.شرایطی.چه.

باید.کرد.و.بر.اساس.چه.سیاست.و.برنامه.ای.باید.وارد.این.دوران.گذار.شد..به.اعتقاد.

من.الزم.است.کارکرد.چند.عامل.در.کنار.یکدیگر.مورد.بررسی.و.واکاوی.قرار.بگیرد،.

چراکه.در.چنین.فضایی.یک.ارگان،.یک.تشکل،.یک.تولیدکننده،.یک.بازرگان،.دولت.

و.سازمان.های.تابعه.هیچ.یک.به.تنهایی.نخواهند.توانست.شرایط.الزم.را.برای.دوره.

پس��اتحریم.آماده.کنند،.بلکه.قرار.گرفتن.در.کنار.یکدیگر.و.داشتن.حرکت.منسجم.و.
هماهنگ.الزمه.فعالیت.در.این.شرایط.خواهد.بود.

البته.گذش��ته.از.اینکه.همگان.در.چنین.ش��رایطی.وظایفی.بر.دوش.خواهند.داشت،.

روشن.است.که.نقش.دولت.در.این.میان.از.همه.برجسته.تر.خواهد.بود..اما.سوالی.که.

پیش.می.آید.آن.اس��ت.که.آیا.دولت.که.ش��عار.کنترل.واردات،.سرمایه.گذاری،.حمایت.

از.تولید.داخلی،.بهبود.و.رونق.کس��ب.و.کار.و.تنظیم.همه.پارامترهای.رش��د.و.توسعه.

اقتصادی.را.سر.داده،.در.عمل.هم.به.این.گفته.ها.متعهد.و.پایبند.خواهد.بود.یا.همانند.

شرایط.حاکم.بر.دولت.های.نهم.و.دهم.میان.شعار.و.عملکرد.مغایرت.خواهد.بود؛.آن.
هم.مغایرتی.فاحش.که.نهایتا.به.فاجعه.اقتصادی.و.اجتماعی.منجر.می.شود.

چنانکه.دیدیم.در.هش��ت.س��الی.که.باالترین.درآمد.از.فروش.نفت.و.گاز.را.داشتیم.

بزرگترین.آسیب.ها.به.تولید.و.صنعت.و.حوزه.کسب.و.کار.و.اشتغال.کشور.وارد.شد.و.

فرصت.های.طالیی.که.در.اقتصاد.کش��ورها.مستمر.و.دائمی.نیستند،.از.دست.رفتند.و.
آسیب.های.فاجعه.باری.به.اقتصاد.و.حوزه.کسب.و.کار.و.اشتغال.وارد.آمد.

بزرگترین.وظیفه.دولت.در.این.دوره.مدیریت.برنامه.ریزی.ش��ده،.انضباط.و.مصرف.

درس��ت.و.بجای.منابع.مالی.وارد.ش��ده.به.اقتصاد.کش��ور.اس��ت..بازگشت.سرمایه.و.

پول.های.بلوکه.شده.کشور،.درآمدهای.حاصل.از.افزایش.تولید.و.صادرات.نفت،.گاز.و.

تولیدات.پتروش��یمی.ها.و.صادرات.غیر.نفتی.به.چرخه.اقتصاد.کشور،.مستلزم.مدیریت.

این.منابع.خواهد.بود..به.هر.حال.باید.به.پرسش.هایی.از.این.دست.پاسخ.داد.که.ورود.

این.منابع.در.نقدینگی.دولت،.در.سیس��تم.بانکی.و.بازار.پول.و.س��رمایه.کش��ور،.در.

نرخ.س��ود.بانکی،.ارزش.پول.ملی،.افزایش.پایه.پولی،.در.واردات.و.صادرات.و.تامین.

نقدینگی.تولید.و.صنعت.و.کشاورزی.کشور.چه.تاثیری.خواهد.گذاشت؟.پس.از.ورود.

این.منابع،.سیاست.داللی.و.واسطه.گری.و.سفته.بازی.چه.تغییری.خواهد.کرد؟.از.این.

مناب��ع.بخ��ش.خصوصی.و.بنگاه.های.واقعی.بخش.تولیدی.کش��ور.که.مورد.بحث.ما.

می.باشند،.چه.سهمی.خواهند.داشت؟.هر.یک.از.این.موارد.در.دوره.گذار.کارکرد.یک.

شمش��یر.دولبه.را.دارد،.که.در.صورت.اس��تفاده.از.فرصت.ها.می.تواند.بر.رونق.و.رش��د.

چرخه.اقتصاد.بیافزاید،.و.در.صورت.سوء.مدیریت.می.توانند.ضربه.های.جبران.ناپذیری.
به.اقتصاد.و.تولید.و.کسب.و.کار.و.زندگی.و.معشیت.مردم.وارد.کند.

اگر.در.دوره.گذر.از.تحریم.ها،.سیاس��ت.دروازهای.باز.وگریز.از.نظام.تعرفه.ایی.پیش.

گرفت��ه.ش��ود،.نتیجه.حاصل.دول��ت.را.متضرر.می.کند،.چراکه.درآم��د.دولت.از.محل.

تعرفه.های.گمرکی.به.شکل.چشمگیری.کم.می.شود.و.از.سوی.دیگر.واردات.بی.رویه.

بخش.تولید.آس��یب.دیده.کش��ور.را.به.رکود.می.کش��اند.و.بی��کاری.افزایش.می.یابد..

همانطور.که.در.گفتگوهای.پیش��ین.نیز.بر.آن.تاکید.ش��د،.اگر.این.دوره.گذار.به.خوبی.

و.آنچنان.که.باید.مدیریت.نش��ود،.آسیب.های.آن.به.دولت،.تولیدکنندگان.و.صاحبان.

صنای��ع.و.نهایتا.توده.مردم.لطمات.فراوان��ی.وارد.خواهد.کرد..همچنین.خطر.افزایش.

رانت.و.رابطه،.فساد.مالی،.داللی.و.سفته.بازی،.سوء.استفاده.و.بی.انظباطی.های.مالی.
تهدیدی.بالقوه.است.که.غفلت.از.آن.اثرات.مخربی.در.اقتصاد.کشور.خواهد.داشت..
در.کنار.دولت.تولیدکنندگان.و.مردم.جامعه.نیز.در.مسیر.گذار.باید.به.شکلی.منسجم.
و.هماهن��گ.عمل.کنند..م��ردم.به.نوعی.دارای.یک.وظیفه.نظارتی.هس��تند.و.باید.با.
آگاهی.کامل.از.اوضاع.و.احوال،.تصمیمات.و.سیاس��ت.های.اتخاذ.شده.را.کامال.رصد.
کنند..از.طرفی.مردم.نباید.نس��بت.به.مصرف.کاالهای.وارداتی.ولع.داش��ته.باش��ند،.
چراکه.اولین.لطمه.ناش��ی.از.این.امر.به.خود.این.مردم.بازخواهد.گش��ت..به.این.معنا.
که.بازش��دن.دروازه.ها.و.افزایش.تقاضا.برای.کاالهای.خارجی،.طبیعتا.تورم.زاس��ت.و.

عوارض.ناشی.از.آن.مستقیما.متوجه.مردم.خواهد.بود..
.از طرف دیگر جامعه نیز به یک جامعه مصرفی تبدیل خواهد شد. 

.کامال.درس��ت.اس��ت..ضمن.اینکه.یک.جامعه.مصرفی.به.بازار.هدف.کش��ورهای.

دیگ��ر.تبدیل.خواهد.ش��د..اما.اگر.ای��ن.منابع.صرف.واردات.تکنول��وژی،.دانش.فنی،.

ماشین.آالت.سرمایه.ای.و.مواد.اولیه.مورد.نیاز.تولید.به.کشور.شود،.مسلما.تولید.رونق.

خواهد.گرفت..در.چنین.ش��رایطی.اس��ت.که.در.اثر.ش��کوفایی.و.رونق.تولید،.ارزش.

افزوده.و.همچنین.اش��تغال.برای.بیش��تر.بخش.های.جامعه.فراهم.ش��ده.و.ما.شاهد.

حصول.گش��ایش.در.وضع.زندگی.مردم.خواهیم.بود.و.معضالتی.مانند.بیکاری.تا.حد.

بس��یاری.از.میان.خواهد.رفت..در.غیر.این.صورت.نه.تولید.رونق.خواهد.گرفت.و.نه.

اش��تغال.به.وجود.خواهد.آمد..به.جای.مواد.اولیه.کاال.های.لوکس.و.تجملی.و.مصرفی.

وارد.کشور.خواهد.شد..حتی.صنایع.غذایی.ما.که.صنایع.خوب.و.پیشرفته.ایی.است،.نیز.

با.زیان.های.جبران.ناپذیری.مواجه.خواهد.ش��د..کشاورزان.که.تولیدکننده.های.بخش.

صنایع..غذایی.کش��ور.هس��تند.نیز.در.معرض.تهدید.و.آسیب.هستند..در.نتیجه.بخش.

کش��اورزی.هم.که.این.روزها.با.مشکالت.کم.آبی.و.خشکسالی.و.مسائلی.از.این.نوع،.

دس��ت.و.پنجه.نرم.می.کند.دچار.مش��کالت.بزرگ.تری.خواهد.ش��د..اگر.قرار.باشد.با.

باز.ش��دن.مرزها.و.ورود.ارز.و.پول.های.س��رگردان.و.نیز.فقدان.نظام.تعرفه.ای،.میوه.

و.س��بزی.خوردن.مردم.از.راه.واردات.تامین.ش��ود،.صنعت.غذایی.و.کشاورزی.کشور.
کامال.به.ورطه.نابودی.کشیده.خواهد.شد..

.آیـا به نظر شـما جامعه به بلـوغ الزم جهت حمایـت از تولید محصوالت 
داخلی رسیده است؟

تصور.می.کنم.تا.حدود.زیادی.رسیده.است..اما.این.مهم.نیازمند.مقوله.دیگری.است.

و.آن.مقوله.چیزی.نیست.جز.نقش.پررنگ.تولیدکننده.داخلی..مردم.جامعه.حق.دارند.

ک��ه.کاالی.خوب.و.باکیفیت.باال.مص��رف.کنند،.مردم.حق.دارند.تا.در.ازای.پول.خود.

خدمات.و.کاالی.مرغوب.و.قابل.اس��تفاده.دریافت.کنند..واکنش.صحیح.و.منطقی.به.

تولید.و.عرضه.کاالیی.بی.کیفیت،.غیر.اس��تاندارد.و.بنجل،.نخریدن.آن.است..تفاوتی.

نمی.کند.که.این.کاال.تولید.داخل.یا.وارداتی.باشد،.حتی.در.صورتی.که.دستگاه.نظارتی.

در.کنترل.کیفیت.تولیدات.داخلی.و.وارداتی.تسامح.داشته.باشند،.نخریدن.و.خودداری.

از.مصرف.کاالی.بنجل.حق.مس��لم.مصرف.کننده.است.و.هیچ.عاملی.حتی.تبلیغات،.

حمایت.بی.منطقی.و.محدودیت.نمی.تواند.حق.انتخاب.مصرف.کننده.را.سلب.کند..یقینا.

ارتقاء.س��طح.آگاهی.مردم.از.مشخصات.فنی.کاالهای.مختلف.و.دادن.اینگونه.پیام.ها.

ب��ه.تولیدکنندگان.کاال.و.خدمات،.نهایتا.به.فرصت.طلبی.و.س��ودجویی.خاتمه.داده.و.

جامعه.تولیدکننده.کشور.را.به.رعایت.کیفیت.که.حق.مسلم.مشتری.است.ملزم.خواهد.

ک��رد..نظیر.آنچه.در.صنعت.خودرو.اتفاق.افتاد..به.عبارت.دیگر.کیفیت.حق.مش��تری.

اس��ت.و.تولیدکننده.حق.ندارد.کیفیت.را.که.حق.مس��لم.مش��تری.است.به.بهانه.های.

مختلف.و.به.هر.نحو.و.ترفندی.ضایع.کند..الزم.اس��ت.دس��تگاه.های.نظارتی.کش��ور.

بر.کیفیت.تولیدات.نظارت.داش��ته.باشند،.در.این.ش��رایط.استانداردها.و.سازمان.های.
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نظارتی.نقش.تعیین.کننده.ایی.ایفا.خواهند.کرد..اما.در.ش��رایط.کنونی.متاس��فانه.هیچ.

نظارتی.بر.کیفیت.کاال.وجود.ندارد..در.صورتی.که.این.دس��تگاه.های.نظارتی.عملکرد.

خود.را.به.درس��تی.انجام.دهند.و.اس��تانداردهای.الزم.را.برای.کیفیت.تولیدات.کش��ور.

اعمال.کنند،.طبیعتا.بنگاه.ها.جهت.ارتقای.سطح.کیفی.کاالهای.تولیدی.خود.خواهند.

کوش��ید.و.نهایتا.کاالهایی.باکیفیت.به.دس��ت.مصرف.کنندگان.خواهد.رسید..اگر.این.

دستگاه.ها.برحسب.وظیفه.خود.حقوق.مردم.را.مطالبه.کنند،.تولیدکننده.نیز.وارد.میدان.

رقابت.کیفی.خواهد.شد.و.تمام.اهتمام.خود.را.صرف.رقابت.بر.سر.کیفیت.خواهد.کرد،.

نه.رقابت.بر.سر.تولید.کاال.های.بی.کیفیت.و.غیراستاندارد؛.چراکه.رقابت.نباید.در.تولید.

کاالهای.بنجل.شکل.بگیرد،.رقابت.در.کشور.باید.رقابت.در.کیفیت.باشد..کشورهای.

توسعه.یافته.رشد.اقتصادی.خود.را.مدیون.رقابت.کیفی.هستند..در.دنیای.امروز.در.هر.
صنعتی.و.در.هر.شرایطی.اصل.بر.رقابت.کیفی.است..

از.سوی.دیگر.اگر.در.جامعه..تقاضا.برای.کاالی.بی.کیفیت.وجود.داشته.باشد،.کاالی.

بی.کیفیت.هم.تولید.و.هم.وارد.خواهد.شد..در.واقع.این.یک.اصل.است..طبق.قوانین.

عل��م.اقتصاد،.عرضه.تابع.تقاضاس��ت..به.عبارت.بهت��ر..تقاضا.برای.هر.کاالیی.وجود.

داشته.باشد،.آن.کاال.هم.تولید.خواهد.شد.و.هم.عرضه..حال.آنکه.برای.جلوگیری.از.

تولید،.ورود.و.عرضه.کاالی.بی.کیفیت.و.فاقد.اس��تاندارد،.الزم.است.تقاضا.را.مدیریت.

کنیم..مدیریت.تقاضای.کاال.با.کیفیت.باال.و.با.نظارت.مس��تقیم.و.مستمر.باید.اعمال.

ش��ود..اگر.در.دوره.گذار.و.در.دوره.پس��اتحریم.اوضاع.به.ش��کل.کنونی.باش��د،.قطعا.

آسیب.های.جبران.ناپذیری.بر.پیکره.اقتصاد.و.صنعت،.به..ویژه.چرخه.های.تولید.کشور.
وارد.خواهد.شد..

در.حال.حاضر.تقریبا.نظارت.و.اس��تانداردی.برای.کاال.وجود.ندارد..و.این.ضایعه.ای.

اس��ت.که.تولید.و.صنعت.کشور.را.در.یک.رقابت.ناس��الم.با.واردات.بی.کیفیت.درگیر.

کرده.اس��ت..سئوال.اینجاست.که.در.ش��رایطی.که.تولیدکننده.داخلی.تحت.نظارت.و.

بازرس��ی.دس��تگاه.های.مختلف.نظارتی.و.کنترل.کیفیت.های.فنی.مش��غول.به.تولید.

هس��تند،.چگونه.و.چرا.هی��چ.نظارت.و.کنترلی.برای.ورود.ان��واع.کاالهای.بی.کیفیت.
خارجی.در.مبادی.ورودی.کشور.وجود.ندارد..

همانطور.که.اش��اره.کردم.مردم.و.جامعه.به.آن.بلوغ.الزم.جهت.استفاده.از.تولیدات.

داخل.رس��یده.است،.اما.تولیدکننده.کاال.نیز.الزم.است،.محصول.باکیفیت.و.استاندارد.

به.بازار.مصرف.عرضه.کند..تولیدکننده.باید.بر.اساس.تعهد.کاری.و.اخالق.حرفه.ای،.

به.این.باور.رس��یده.باشد.و.کاالیی.تولید.کند.که.در.سطح.ملی.و.همچنین.بین.المللی.

قاب��ل.عرضه.و.رقابت.با.کاالهای.مش��ابه.خود.باش��د.وگرنه.رقاب��ت.در.تولید.و.ارائه.

محصول.بی.کیفیت.حد.و.مرزی.ندارد.و.در.تولید.کاالی.بنجل.ما.به.گرد.پای.چینی.ها.

نیز.نخواهیم.رس��ید..بهترین.کاالهای.دنیا.در.چین.تولید.می.شوند.و.بدترین.کاالهای.

دنیا.نیز.در.این.کشور؛.حال،.ما.مشتری.کدام.یک.از.این.کاالها.هستیم؟.بازار.ما.مملو.
از.کاالهای.بی.کیفیت.چینی.است..

تولیدکننده.داخلی.نیز.الزم.است.حق.و.حقوق.مصرف.کننده.را.رعایت.کند؛.نه.اینکه.

بگوی��د.از.خ��ارج.کاال.وارد.نکنید.اما.هر.کاالی.بی.کیفیتی.را.که.من.تولید.می.کنم،.به.

بازار.عرضه.کنید..جامعه.وقتی.به.س��راغ.کاال.یا.محصول.خاصی.می.رود،.تولیدکننده.

نی��ز.مطالبات.جامعه.را.در.تولیدات.خود.اعمال.می.کن��د..دولت،.مردم،.تولیدکننده.ها،.

انجمن.ه��ا.و.غیره.در.مرحله.گذار.و.در.دوران.پس��اتحریم.نقش.بس��یار.مهمی.را.ایفا.

می.کنند..تش��کل.ها.نباید.درگیر.بروکراسی.اداری.شوند،.تشکل.ها.باید.مدیریت.شوند،.

اقتدار.داش��ته.باش��ند.و.اعضای.خ��ود.را.تا.جای.ممکن.تحت.کنت��رل.و.نظارت.خود.

قرار.دهند..اگر.کس��ی.ش��رایط.مناس��ب.تولید.را.رعایت.نکند،.از.این.جهت.به.حقوق.

مصرف.کننده.تجاوز.کرده.است..حداقل.کاری.که.تشکل.ها.در.چنین.مواردی.می.تواند.

انجام.دهد.این.است.که.از.ورود.این.دست.از.تولیدکنندگان.که.حقی.برای.مردم.قائل.
نیستند،.جلوگیری.کند..

.آیـا انجمن هـا از جایگاه ویژه ایی برخوردار می باشـند، کـه حضور در آن 
فرصت و خروج از آن به مثابه تهدید باشد؟

من.به.کرات.و.از.تریبون.های.مختلف.عنوان.کرده.ام،.تش��کل.ها.حداقل.چیزی.بالغ.

بر.400.سال.در.دنیا.قدمت.دارند..بحث.های.نظری،.سازمانی،.فلسفی.و.جامعه.شناختی.

پیرامون.آن.بارها.و.بارها.از.سوی.متفکرانی.چون.ماکس.وبر.و.تالکوت.پارسونز.بیان.

شده.است..تشکل.ها.از.چه.سرزمینی.و.برای.چه.پدید.آمده.اند؟.همانطور.که.می.دانید،.

خاس��تگاه.تشکل.ها.کشورهای.غربی.اس��ت..این.دست.از.متفکران.اعتقاد.داشتند.که.

در.عصر.مدرنیته،.براس��اس.خردجمعی.و.با.اتکا.بر.اصول.و.تصمیمات.تشکل.ها،.باید.
جامعه.را.به.سوی.آرمان.شهرها.سوق.داد.

در.دوره.سنت،.هویت.افراد.در.جامعه.بر.اساس.پول.و.ثروت،.قدرت،.طایفه.و.فامیل.

مواردی.از.این.دس��ت.شکل.می.گرفت..اما.در.عصر.مدرنیته.این.تشکل.ها.هستند.که.

به.اعضای.خود.هویت.و.جایگاه.اجتماعی.می.بخش��ند..چنین.فرهنگی.به.کش��ور.ما.

نیز.وارد.ش��ده،.اما.الزم.است.مقتدرتر.و.روشن.تر.از.گذشته.فعالیت.خود.را.دنبال.کند..

در.چنین.شرایطی.اش��خاص.حقیقی.و.حقوقی.به.واسطه.حضور.در.تشکل.ها،.صاحب.

هویت.و.اعتبار.و.جایگاه.در.اجتماع.می.ش��وند..الزم.است،.تشکل..های.فعال.در.کشور.

نیز.چنین.کارکردی.در.جامعه.داش��ته.و.به.اعضای.خود.اعتبار.و.هویت.ببخش��ند..اگر.

تش��کل.ها.چنین.کارکردی.داش��ته.باش��ند،.بنگاه.ها.و.فعاالن.اقتصادی.با.پیوستن.به.

این.دس��ت.تشکل.ها.صاحب.هویت.و.اعتبار.اجتماعی.می.شوند..چنانچه.واحد.صنفی،.

تولیدی.یا.تجاری.بخواهد.در.حلقه.این.تشکل.ها.وارد.شود،.الزم.است.ابتدا.شرایط.و.
ضوابط.خاص.این.تشکل.ها.را.بپذیرد.

اگر.در.تش��کل.ها.ارتقاء.تولید.و.خدمات.و.تالش.در.جهت.رضایتمندی.مش��تری.و.

مصرف.کننده.جزو.اهداف.اصلی.باش��د.و.به.عنوان.مانیفس��ت.مطرح..ش��ود،.هر.کسی.

که.وارد.این.تش��کل.می.شود.الزم.است.کلیه.این.شرایط.و.ضوابط.را.دقیقا.اجرا.کند..

تش��کل.ها.کارکردی.مانند.دولت.ندارند.و.اختیارات.و.قدرت.آنها.محدود.است؛.اما.در.

عی��ن.حال.ضوابط،.مقررات.و.وظایف.خود.را.در.چارچوب.اساس��نامه.اعالم.می.کنند..

ورود.و.پذیرش.عضویت.یک.تش��کل.مس��تلزم.پذیرش.و.تعهد.و.عمل.به.ضوابط.و.

مقررات.تش��کل.اس��ت..این.موارد.مهمترین.کارکرد.تشکل.هاس��ت..اگر.تشکل.های.

صنفی.و.تولیدی.در.کشور.ما.تنها.چنین.کارکردی.داشته.باشند،.در.دوران.پساتحریم.
نیز.از.این.گذار.به.سالمت.عبور.خواهیم.کرد.

تش��کل.ها.از.سویی.می.توانند.به.اعضای.خود.متذکر.شوند.تا.قانونمند.و.ضابطه.مند.

باش��ند.و.از.طرف.دیگر.خواس��ته.ها.و.الزامات.این.دوره.را.به.دولت.و.ارگان.های.تابعه.

متذکر.ش��وند.و.در.تصمیمات.و.سیاست.گذاری.های..دولتی،.منافع.صنف.و.حرفه.خود.
را.مطالبه.کنند.

انجمن.ها.و.در.راس.آنها.اتاق.های.بازرگانی.می.توانند.به.عنوان.نقطه.تالقی.بنگاه.ها.

و.تولیدکننده.ه��ا.با.دولت.باش��ند..اتاق.های.بازرگانی.به.عنوان.تش��کل.مادر.با.عنوان.

پارلمان.بخش.خصوصی.و.مش��اور.س��ه.قوه.عمل.می.کنند..تشکل.ها.در.پله.پایین.تر.

به.عنوان.بازوی.مشورتی.و.فکری.دولت.می.توانند.عمل.کنند..تشکل.ها.اگر.از.کارکرد.

مناس��ب.خود.برخوردار.بوده.و.مدیران.آنها.نیز.از.قوانین.و.مس��ائل.مختلف.تش��کل.

آگاهی.و.ش��ناخت.کافی.داشته.باش��ند.و.درصدد.رعایت.این.باید.ها.و.نباید.ها.برآیند،.

هم.منافع.اعضاء.خود.را.در.فعالیت.صنفی.تامین.کرده..و.هم.به.اقتدار.و.روان.ش��دن.
مدیریت.دولت.و.سازمان.ها.کمک.خواهند.کرد..

تولیدکننـده بایـد بر اسـاس تعهد کـاری و اخالق 

حرفه ای، به این باور رسیده باشد و کاالیی تولید کند 

کـه در سـطح ملی و همچنین بین المللـی قابل عرضه 

و رقابـت بـا کاالهای مشابه خود باشـد وگرنه رقابت 

در تولیـد و ارائه محصول بی کیفیت حد و مرزی ندارد 

و در تولیـد کـاالی بنجـل ما به گرد پـای چینی ها نیز 

نخواهیم رسید.
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ونوس شیشه؛ در اوج
در گفتگوی اختصاصی پنجریه ایرانیان با مدیرعامل واحد نمونه کشوری عنوان شد:

 کمی پیرامون پیشینه ونوس شیشه توضیح دهید؟
ونوس.شیشه.از.سال.1384.فعالیت.خود.را.آغاز.کرد،.و.اکنون.به.دهمین.سال.فعالیت.
خود.رس��یده.است..در.سال..نخست.این.ش��رکت.فعالیت.خود.را.با..78.نفر.کلید.زد،.اما.
هم.اکنون.که.در.نیمه.نخست.سال.94.قرار.داریم،.شمار.کارکنان.ونوس.شیشه.به.380.

نفر.رسیده.است.
در.طول.س��ال.هایی.که.گذش��ت،.با.وجود.تمام.مش��کالت.و.س��ختی.هایی.که.با.آن.
دس��ت.و.پنجه.نرم.کردیم،.نه.تنها.تعدیل.نیرو.نداشتیم.بلکه.جذب.نیرو.نیز.داشته.ایم.و.
باز.هم.در.تمام.طول.این.ده.س��ال.با.نگاهی.روبه.جلو،.همواره.درصدد.تحول.و.توسعه.
ونوس.شیشه.بوده.ایم،.تاجایی.که.هم.اکنون،.سالن.های.انبار.و.تولیدی.کارخانه.فضایی.
حدود.30/000.هزار.متر.مربع.س��الن.سرپوشیده.را.به.خود.اختصاص.داده.است..از.این.
بابت.بس��یار.خوش��حالیم.که.با.حفظ.و.ارتقای.چنین.واحد.تولیدی،.و.از.س��ویی.با.ارائه.

محصوالت.خود،.در.خدمت.صنعت.س��اختمان.کشور.بوده.ایم..البته.تولیداتی.که.ونوس.

شیشه.ارائه.می.دهد،.محصوالت.ویژه.ای.است.که.عمدتا.در.راستای.صرفه.جویی.انرژی.

و.کاهش.آلودگی.محیط.زیس��ت،.مورد.استفاده.قرار.می.گیرند..یکی.از.مهمترین.منابع.

اتالف.انرژی،.پنجره..س��اختمان.ها.می.باش��د،.و.ونوس.شیش��ه.برای.جلوگیری.از.هدر.

رفتن.انرژی،.محصوالت.ویژه.ای.را.عرضه.کرده.اس��ت..فعالیت.ما.در.ده.س��ال.گذشته.

به.گونه.ای.بوده.است.که.پروژه.های.بزرگی.را.در.کشور،.اعم.از..برج،.موزه،.سینما،.مراکز.
نمایشگاهی.و.غیره.با.موفقیت.به.انجام.رسانده.ایم.

 وقتـی به کارنامه ونوس شـیشه به خصـوص پروژه های کالنـی چون برج 
میالد، باغ موزه دفاع مقدس، پردیس سینمایی ملت و غیره نگاهی می اندازیم، 
این شائبه به وجود می آید که به نوعی تحت حمایت دولت قرار دارید یا از برخی 

روابط بهره گرفته شده است، آیا چنین تعبیری درست است؟

ره:
شـا

ا

در زمینی به وسـعت 71,000 و زیربنای 30,000 متر مربع در شـهرک صنعتی شـمس آباد، مجموعه ای واقع شـده که بی تردید یکی از افتخارات 
صنعت سـاختمان کشور اسـت. هنگامی که در نهم تیرماه 1394 در مراسـم گرامیداشـت روز صنعت و معدن، این مجموعه به عنوان واحد نمونه 
کشوری برگزیده شد، تعجب چندانی را برنیانگیخت. چراکه دستاوردهای این مجموعه در طرح های عظیمی همانند برج میالد، پردیس سینمایی 
ملت، باغ موزه دفاع مقدس، سالن های وی آی پی و سی آی پی فرودگاه بین المللی امام خمینی، باغ کتاب تهران، تنها گوشه ای از کارنامه درخشان 

و نیز نماد کیفیت این مجموعه است. 
ونوس شیشه که به گفته مدیرعامل آن تمام سال های فعالیت خود را در دوران تحریم سپری کرده، توانسته است با اتکا بر دانش فنی متخصصان 
و سیسـتم مدیریت اسـتراتژیک خود به چنین جایگاهی دست یابد. آنچه می خوانید حاصل گفتگوی خبرنگار نشریه پنجره ایرانیان با محمدحسن 

 نوروزی مدیرعامل ونوس شیشه است: 
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ونوس.شیش��ه.یک.ش��رکت.صد.درصد.خصوصی.اس��ت..حتی.یک.ریال.هم.رانت.

نگرفته.ایم.و.به.سیستم.بانکی.کشور.نیز.بدهی.معوقه.نداریم..کار.و.کوشش.ویژه.ای.به.

خرج.دادیم.و.از.این.طریق.به.درآمد.رس��یدیم؛.و.از.محل.همین.درآمدهایی.که.از.کار.
تولیدی.شبانه.روزی.حاصل.شده.در.خصوص.توسعه.مجموعه.هزینه.کرده.ایم..

 به نظر شـما، آنچه که ونوس شـیشه را نسـبت به دیگر واحدهای تولیدی 
متمایز می کند، چیست؟

یکی.از.مهمترین.وجوه.تمایز.ونوس.شیش��ه.ب��ا.دیگر.واحدهای.تولیدی،.دانش.فنی.

متخصصان.آن.می.باش��د..کادر.فنی.ونوس.شیشه.مس��لط.به.دانش.فنی.روز.دنیاست،.

زیرا.آموزش.پرس��نل.برای.ما.بس��یار.حائز.اهمیت.است.و.این.دانش.مدام.به.روزرسانی.

می.ش��ود..مقوله.آموزش.در.ونوس.شیش��ه.برای.تمام.سطوح.وجود.دارد..بنابراین.تعداد.
پرسنل.متخصص.در.ونوس.شیشه.بیشتر.از.مراکز.دیگر.است..

 در سال های گذشته بیش از 1۵ هزار واحد تولیدی تعطیل شده اند. با آسیب 
شناسـی این امـر در می یابیم که عمده تریـن مشکل این واحدهـای تولیدی، 
افزون بر سـونامی واردات، فقدان سـرمایه در گردش و تامین مواد اولیه بوده 

است. سازوکار ونوس شیشه جهت مقابله با چنین چالش هایی چیست؟
ما.در.این.مدت.تمام.انرژی.و.تالش��مان.را.در.مدیریت.بهینه.منابع.مالی.خود.صرف.
کرده.ایم؛.البته.به.این.معنا.نیس��ت.که.مشکلی.نداشته.ایم..قطعا.با.چالش.ها.و.مشکالت.
بزرگی.روبه.رو.بودیم؛.اما.کوش��یده.ایم.از.هر.مش��کل.و.چالش��ی.درس.بگیریم.و.امید.
خود.را.از.دس��ت.ندهیم..حال.که.دوران.بن.بس��ت.ها.را.به.سالمت.پشت.سر.نهادیم،.با.
خوش��حالی.ابراز.می.کنیم.که.ونوس.شیشه.اکنون.کوله.بار.عظیمی.از.تجربه.در.اختیار.

دارد..تجربه.هایی.که.شاید.مهمترین.آن.نحوه.مدیریت.چالش.ها.بوده.است.
 کمی پیرامون اصول و سـازوکار مدیریت بحران در شـرکت ونوس شیشه 

توضیح دهید؟
مدیریت.در.ونوس.شیش��ه.بر.چند.اصل.غیر.قابل.انکار.اس��توار.بوده.است..که.اولین.
اصل.آن.امید.اس��ت..ما.با.وجود.تهدیدها.و.مشکالت.برهم.زننده..ثبات.شرکت،.هرگز.
ناامید.نشدیم.حتی.در.سخت.ترین.شرایط.با.اتکا.به.این.اصل.آینده.را.از.آن.خود.کردیم.
وف��اداری.به.کیفیت،.دومین.اصل.مدیریتی.در.ونوس.شیش��ه.اس��ت؛.کیفیت.همان.
عنصری.است.که.نه.تنها.در.10سال.فعالیت.ونوس.شیشه.ذره.ای.از.آن.کاهش.نیافته،.
بلکه.رویکردها.و.تصمیمات.در.جهت.ارتقاء.آن.بوده.است..ما.در.تنگنای.تحریم.بودیم،.
اما.س��عی.کردیم.مواد.اولیه.مورد.اعتماد.خود.را.که.عمدتا.خاس��تگاه.آن.اروپا.می.باشد،.
به.اش��کال.و.انحاء.مختلف.وارد.کشورکنیم.و.هرگز.استاندارهای.تولید.را.تغییر.ندهیم..
وفاداری.به.کیفیت.باعث.ش��ده.تا.اعتماد.مشتریان.را.به.دست.آوریم.و.همین.بزرگترین.
س��رمایه.ماست..مشتریان.ونوس.شیشه.امروز.به.این.باور.رسیده.اند.که.حتی.در.شرایط.
سخت.اقتصادی،.بحران.ها.و.بن.بست.ها.ذره.ای.از.کیفیت.محصوالت.ما.کاسته.نخواهد.

شد.
 کمی به گذشته بازگردیم، در سال های ابتدای فعالیت ونوس شیشه ساختار 
و شاکله تولید به همین شکل بوده یا روند تکامل تدریجی را طی کرده است؟
اجازه.دهید.کمی.موضوع.را.باز.کنم..تاسیس.و.راه.اندازی.کارخانه.تا.رسیدن.به.نقطه.
تولید.دو.س��ال.به.طول.انجامید..تحقیق.و.بررس��ی.جذب.نیرو،.احداث.س��اختمان.ها،.
تجهی��ز.س��خت.افزار.و.نرم.افزار.خط��وط.تولید.و.غیره،.همگی.در.طی.این.دو.س��ال.
ش��کل.گرفت..طرح.احداث.کارخانه.در.س��ال.1380.و.در.شرایطی.که.رشد.اقتصادی.
کش��ور.هشت.درصد.بود،.شکل.گرفت..در.واقع.می.توان.گفت.که.در.دوران.شکوفایی.
اقتصادی.بنیان.کارخانه.را.بر.اصل.کیفیت.اس��توار.کردیم..طرح.که.نوشته.شد.در.طی.
س��ال.های.1382.ت��ا.1384.به.مرحله.اجرا.در.آمد.و.باالخره.تولید.آغاز.ش��د..تا.جایی.
که.امروز.تمامی.مراحل.تولید،.طی.فرآیندهای.مختلف.در.کارخانه.به.انجام.می.رس��د..
البت��ه.در.ابتدای.راه.همه.محصوالت.امروز.را.نداش��تیم.و.طبیعتا.حجم.و.ظرفیت.خط.
تولید.نیز.از.این.کمتر..بود..اما.با.اتکا.به.توان.و.ظرفیت.مجموعه.خود.و.به.کار.بستن.
تکنولوژی.های.نوین.در.صنعت.فرآوری.شیش��ه،.موفق.به.برپایی.مجموعه.ای.پیش��رو.

در.این.صنعت.شدیم.
 مهمترین دغدغه شما به عنوان یک تولید کننده چیست؟

در.گذش��ته.دغدغه.های.ما.فراوان.بودند،.اما.امروزه.همه.آنها.را.پشت.سر.گذاشته.ایم..

در.آن.دوره.امی��دوار.بودیم،.و.اکنون.نیز.با.امیدی.مضاعف.و.نش��اطی.که.بدان.افزوده.

ش��ده،.چشم.انداز.بسیار.روشنی.را.پیش.روی.خود.متصور.هستیم..امیدواریم.فضایی.که.
توافقات.هسته.ایی.به.وجود.آورده،.ادامه.داشته.باشد.

 ونـوس شـیشه از چه جایگـاه جهانی برخوردار اسـت؟ بـا ورود کاالهای 
خارجی باکیفیت در فضای پسـاتحریم، آیا سـهم بازار ونوس شیشه با چالش 

مواجه نخواهد شد؟
در.10س��ال.فعالیت.ما،.تحریم.ها.فضای.کش��ور.را.تبدیل.به.یک.جزیره.کرده.بود.که.
به.هیچ.جای.جهان.راهی.نداش��ت؛.این.یک.واقعیت.است..همان.گونه.که.اشاره.کردم.
در.این.دوره.دشوار.که.تحریم.ها.بر.اقتصاد.کشور.حاکم.بودند.ما.به.پیشرفت..خود.ادامه.
دادیم،.حتی.نیروی.انس��انی.ما.از.78.نفر.به.380.نفر.رسیده.است..ونوس.شیشه.امروز.
برای.تولید.رقابتی.آمادگی.کامل.دارد..از.نظر.من،.اگر.ش��رایط.عادی.رقابت.فراهم.آید.
و.مش��کالتی.نظیر.نقل.و.انتقاالت.مالی.حل.شود،.زمینه.های.فعالیت.در.خارج.از.کشور.
برای.ما.وجود.خواهد.داش��ت..بر.همین.اساس،.در.سال.گذشته.مجموعه.ونوس.شیشه.
سرمایه.گذاری.بسیار.سنگینی.در.توسعه.خطوط.تولید.و.افزایش.ظرفیت.آن.داشته.است.

 مواد اولیه ونوس شیشه از چه کشورهایی تامین می شود؟
عمدتا.از.کشورهای.اروپای.غربی..درسال.های.تحریم،.برای.تامین.مواد.اولیه.و.ورود.
آنها.به.کش��ور.با.مش��کالت.عدیده.ای.روبه.رو.بودیم..واردات.مواد.اولیه.مرغوب.نیازمند.
صرف.هزینه.بس��یار.سنگینی.بود..طبیعی.است.که.این.امر،.بر.نرخ.محصوالت.تولیدی.
تاثیر.می.گذاش��ت..چنانچه.چندی.پیش.رئیس.جمهور.محترم.در.س��خنان.خود.اذعان.
داش��تند.که.در.ش��رایط.تحریم.حدود.40درصد.هزینه.به.کش��ور،.تحمیل..ش��ده.است..
همچنین.طی.10سال.گذشته.نرخ.ارز.حداقل.4برابر.شده.است..نرخ.تورم،.حق.الزحمه.

پرسنل.و.مواردی.از.این.دست.را.نیز.باید.به.آن.اضافه.کرد..با.وجود.تمام.این.مشکالت،.
قیمت.محصوالت.ما.کامال.رقابتی.باقی.مانده.است.

 ویژگی محصوالت ونوس شیشه را چگونه می بینید؟ 
..ون��وس.شیش��ه.با.امکانات.م��درن.خود.بیش.از.90%.کل.نیازهای.شیش��ه.ای.یک.
ساختمان.را.بسته.به.تفکر.و.نظر.سازنده.برآورده.می.سازد..اگر.شما.به.دنبال.صرفه.جویی.
در.مص��رف.انرژی،.کاهش.آلودگی.صوتی،.ایمن.س��ازی.در.براب��ر.زلزله،.زیبایی.های.
بصری.و.غیره.هستید،.محصوالت.ونوس.شیشه.همه.این.موارد.را.پوشش.می.دهند..به.
همین.دلیل.است.که.در.بسیاری.از.پروژه.های.کالن.ساختمانی.کشور.حضور.داشته.ایم.

 آیا تالش هایی برای صادرات نیز داشته اید؟
بله،.اخیرا.اقداماتی.نیز.در.برخی.کش��ورها.داش��ته.ایم،.اما.ب��ه.دلیل.عدم.امکان.نقل.
و.انتقال.مالی.ناش��ی.از.تحریم.ها،.مش��کالتی.وجود.داشته.اس��ت..البته.فعالیت.های.ما.
به.نوعی.به.فعالیت.ش��رکت.های.ارائه.دهنده.خدمات.ساختمانی.وابسته.است..امیدواریم.
با.تس��هیل.فعالیت.این.گروه.از.ش��رکت.ها،.ما.نیز.بتوانیم.فعالیت.های.صادراتی..خود.را.

گسترش.دهیم.
چنانچه.می.دانید،.ش��رکت.های.س��اختمانی.بسیار.خوبی.در.کش��ور.حضور.دارند،.این.
ش��رکت.ها.ب��ا.امکانات،.توان.و.دانش.فنی.مهندس��ی.خ��ود.می.توانن��د.در.پروژه.های.

ما کوشیده ایم از هر مشکل و چالشی درس بگیریم و 

امید خود را از دست ندهیم. حال که دوران بن بست ها 

را به سـالمت پشت سـر نهادیم، با خوشـحالی ابراز 

می کنیم که ونوس شـیشه اکنـون کوله بار عظیمی از 

تجربه در اختیار دارد. تجربه هایی که شاید مهمترین 

آن نحوه مدیریت چالش ها بوده است.
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س��اختمانی.منطقه.بسیار.فعال.باش��ند،.چرا.که.در.طول.این.سال.ها.تجربیات.گرانبهایی.

در.داخل.کش��ور.کسب.کرده.اند..در.ش��رایطی.که.این.شرکت.ها.در.منطقه.فعال.شوند،.

کلیه.فعاالن.خدمات.مهندس��ی.ساختمان.کش��ور.می.توانند.بازارهای.بسیار.خوب.خارج.
از.کشور.را.تصاحب.کنند..

 جایگاه صنعت شیشه کشور را در عرصه جهانی چگونه ارزیابی می کنید؟
حقیق��ت.این.اس��ت.که.ما.همچن��ان.در.ابت��دای.راه.قرارداریم..البته.در.مقایس��ه.با.
کش��ورهای.مختلف.این.امر.متفاوت.است..اگر.با.اس��تانداردهای.کشورهای.اروپایی.و.
آمریکایی.مقایسه.کنیم،.باید.اذعان.کنم.که.مسیر.درازی.پیش.روی.ماست..کشورهای.
همس��ایه.به.ویژه.کش��ورهای.جنوب.خلیج.فارس.این.اس��تانداردها.را.پذیرفته.و.اجرایی.
کرده.ان��د،.به.همین.جهت.از.ما.پیش��ی.گرفته.اند..یک��ی.از.مهمترین.علل.عقب.ماندگی.
کشور.ما.از.کشورهای.غربی.و.همسایگان.خود،.نرخ.انرژی.است...حقیقتا.قیمت.انرژی.
در.کش��ور.ما.بسیار.ارزان.اس��ت.و.جامعه.نه.بهای.واقعی.انرژی.را.می.داند.و.نه.این.بها.
را.می.پردازد..مادامی.که.اقتصاد.کش��ور،.اقتصادی.انرژی.محور.نش��ود،.این.وضع.ادامه.
خواهد.داش��ت..در.شرایطی.اوضاع.اقتصادی.کش��ور.به.سامان.خواهد.شد.و.می.توان.به.
اقتصاد.کش��ور.و.توس��عه.پایدار.فکر.کرد،.که.همه.چیز.از.منظر.مصرف.انرژی،.بررسی.
اقتصادی.شود..در.چنین.شرایطی.است.که.امکان.تدوین.و.اجرایی.شدن.استانداردهای.

الزم.در.کشور.مهیا.می.گردد..
 اجرای این استانداردها وظیفه کدام ارگان یا مرکز دولتی است؟ 

ارگان.ها.یا.مجموعه.های.ذیربط.تدوین.و.اجرای.این.استانداردها.در.تمام.دنیا.معموال.

وزارت.مس��کن،.سازمان.محیط.زیس��ت.با.همکاری.ش��هرداری.می.باشد..شهرداری.ها.

بازوی.اجرایی.هس��تند،.از.همین.رو.قصد.دارم.تا.نقش.شهرداری.را.برجسته.کنم..برای.
این.منظور.به.چند.مثال.اشاره.می.کنم.

کشور.ما.دارای.آب.و.هوای.بسیار.متنوعی.است..برای.مثال.در.داخل.مرزهای.کشور.

منطقه.بس��یار.سردس��یری.مانند.بروجرد.و.اردبیل،.منطقه.بس��یار.گرمسیری.نیز.مانند.

خوزس��تان.وجود.دارد..همچنین.منطقه.معتدلی.مانند.تهران.و.شهرهای.شمالی.کشور..

باید.توجه.داش��ت.که.مدیریت.انرژی.از.حیث.نوع.آب.و.هوا.متفاوت.اس��ت.و.تنوع.آب.

و.هوایی.از.منظر.انرژی.الزامات.خود.را.دارد..بیش��ترین.هزینه.انرژی.در.ش��هری.مثل.

اردبیل.صرف.گرمایش.و.در.جنوب.صرف.س��رمایش.می.ش��ود..از.همین.رو.مولفه.های.

مصرف.انرژی.در.مناطق.مختلف.آب.و.هوایی.با.یکدیگر.متفاوت.بوده.و.به.همین.دلیل.
نحوه.عایق.کردن.و.ایزوالسیون.نیز.متفاوت.است..

کش��ور.ما.یک.کش��ور.زلزله.خیز.می.باش��د.و.روی.گسل.قرارگرفته.اس��ت..بنابراین.

اس��تانداردهای.ساختمان.سازی.نیز.بر.همین.اساس.باید.تدوین.و.اجرا.شود..همواره.در.

مقاب��ل.اجرای.مقررات.مقاومت.هایی.وجود.خواهد.داش��ت..در.دنیا.روال.کار.همواره.بر.

این.اساس.است.که.در.ازای.اجرای.قوانین،.یارانه.یا.معافیت.هایی.تعلق.می.گیرد..چیزی.

حدود.5.تا10درصد.به.عوارض.شهرداری.ها،.یارانه.تعلق.می.گیرد.و.شهرداری.این.مبالغ.

را.از.ش��رکت.نفت.یا.از.دولت.می.گیرد..از.سوی.دیگر.مقوالتی،.مانند.چگونگی.مصرف.

ان��رژی.و.غیره.باید.از.کودکی.آموزش.داده.ش��ود.تا.به.ص��ورت.فرهنگ.جامعه.درآید..
متاسفانه.به.چنین.آموزش.هایی.در.کشور.ما.توجه.الزم.نمی.شود.

 آیـا می توان به این نتیجه رسـید که نوعی فقر آمـوزش و فقر فرهنگی در 
این زمینه وجود دارد؟ 

بنده.متخصص.فرهنگی.نیس��تم.و.صالحی��ت.این.را.ندارم.که.پیرامون.فقر.فرهنگی.

در.جامع��ه.صحب��ت.کنم..اما.چیزی.که.همگان.بر.آن.صحه.می.گذارند،.این.اس��ت.که.

دولت.و.دیگر.ارگان.های.ذیربط.در.این.باره.کم.کاری.می.کنند..آموزش.از.س��طوح.پایین.

تحصیلی.در.مدارس.الزم.اس��ت.که.البته.توسط.دولت.شروع.می.شود.و.شهرداری.ها.و.

نظام.مهندس��ی.ها.باید.به.عنوان.بازوی.اجرایی.تالش.کنند..اضافه.کنم.تنها.اجرای.آن.

نیز.کافی.نیس��ت،.چراکه.الزم.اس��ت،.نظارت.کافی.و.جامعی.همواره.بر.اجرای.درست.
این.مفاهیم.وجود.داشته.باشد..

 به عنوان یک تولیدکننده، مهمترین انتظاری که از دولت دارید چیست؟ 
در.مقام.یک.تولیدکننده.هیچ.انتظار.خاصی.از.دولت.ندارم..چراکه.به.عنوان.بخشی.از.
پیکره.بخش.خصوصی.بر.توان.مجموعه.خود.استوار.هستیم..اما.به.عنوان.یک.شهروند.

از.دولتمردان.کشور.می.خواهم.که.وظایف.خود.را.به.طور.کامل.انجام.دهند..به.خصوص.
وظایفی.که.در.بلندمدت.بر.همه.حوزه.های.جامعه.تاثیرگذار.خواهد.بود.

.ت��ا.آنج��ا.که.به.حوزه.فعالیت.م��ا.به.عنوان.یک.واحد.تولیدی.در.صنعت.س��اختمان،.

مربوط.می.ش��ود،.ما.در.این.سال.ها.همواره.تالش.کردیم.فرهنگ.سازی.داشته.باشیم.و.

مصرف.بهینه.انرژی.را.توضیح.و.آموزش.دهیم..جالب.اینکه.همین.آموزش.ها.برخی.از.
محصوالت.ونوس.شیشه.را.بسیار.معروف.و.شناخته.شده.گردانده.است.

برای.نمونه،.شیش��ه..ویکول.)V-Cool(.که.موثر.در.کاهش.مصرف.انرژی.اس��ت،.

امروزه.دیگر.کامال.جای.خود.را.در.بازار.صنعت.س��اختمان.یافته.است..ارتباطات.بسیار.

خوبی.نیز.با.مهندس��ین.مشاور.و.شرکت.های.س��اختمانی.برقرار.کرده.ایم..در.هر.پروژه.

س��اختمانی.که.از.ما.دعوت.ش��ود.حضور.خواهیم.داش��ت..نه.تنها.در.پروژه.های.کالن.

بلکه.هرجا.از.ما.دعوت.ش��ود.حتما.کارگروه.فنی.ونوس.شیش��ه.در.محل.حاضر.شده.و.

با.بررس��ی.و.اعمال.محاسبات.دقیق.در.رابطه.با.استفاده.از.شیشه.مناسب.مشاوره.فنی.
ارائه.می.کند.

ما.همواره.پس.از.معرفی.برند.ویکول.ونوس.شیشه،.از.مسئوالن.پروژه.ها.می.خواهیم.

که.توس��ط.مدیران.و.مهندسان.تاسیسات.خود.محاسباتی.را.انجام.دهند.و.ویکول.را.با.

یک.شیش��ه.معمولی.مقایسه.کنند.تا.مشخص.شود.کدام.یک.به.صرفه.اقتصادی.است..

این.درست.است.که.شیشه.ویکول.گران.تر.از.شیشه..معمولی.است،.اما.در.بلندمدت.به.

شکل.فوق.العاده.ای.به.صرفه.اقتصادی.است..چراکه.با.ایزوالسیونی.که.توسط.این.برند.

در.س��اختمان.صورت.می.گیرد،.س��رمایه.گذاری.کمتری.در.بخش.تاسیساتی.ساختمان،.
لوله.کشی.و.برق.مورد.نیاز.صورت.خواهد.گرفت..

 برغـم حضـور چشمگیـر کاالهای سـاختمانی در حـوزه تبلیغـات )همانند 
کاالهـای مصرفـی(، همـواره شـاهد عملکرد منطقـی ونوس شـیشه در حوزه 
تبلیغـات بوده ایم، که البته با موفقیت نیز همراه بوده اسـت. سـازوکار و خط و 

مشی شما در بحث تبلیغات چیست؟
واقعیت.موجود.صنعت.س��اختمان،.یک.رکود.بس��یار.عمیق.اس��ت..چندی.پیش.یک.
مقام.دولتی.از.کاهش.60.درصدی.ساخت.وساز.نسبت.به.دوسال.گذشته.خبر.داده.بود..
چنی��ن.وضعیتی.همه،.ازجمله.ونوس.شیش��ه.را.تحت.تاثیر.ق��رار.خواهد.داد..در.چنین.
ش��رایطی.معرفی.کاال.ممکن.اس��ت.خوب.باشد،.اما.تالش.برای.گرفتن.بازار.که.به.آن.
رقابت.می.گویند،.در.برخی.موارد.مخرب.اس��ت..تبلیغات.ونوس.شیشه.با.تبلیغات.دیگر.
شرکت.ها.متفاوت.است..با.توجه.به.این.که.ما.کاالی.خاص.ساختمانی.عرضه.می.کنیم،.
طبیعتا.س��مت.و.سوی.تبلیغات.و.فعالیت.های.فرهنگی.شرکت.نیز.باتوجه.به.مخاطبان.
خاص.صورت.می.گیرد.و.سعی.می.کنیم.از.سیاست.های.تبلیغی.هدفدار.استفاده.کنیم.تا.
بیشترین.بهره.وری.حاصل.شود..اساسا.کاالی.تخصصی.چیزی.نیست.که.در.قالب.تیزر.
از.تلویزیون.پخش.ش��ود.یا.به.روی.بیلبوردهای.شهری.برود..جایگاه.کاالی.تخصصی.
در.نش��ریات.تخصصی،.در.نمایش��گاه.ها.و.سمینارهای.تخصصی.است.که.ما.همواره.از.

این.امکانات.استفاده.می.کنیم.
 بـه نظر شـما وظیفـه تشکل ها و انجمن هـای صنفی در پیگیـری مطالبات 

بخش خصوصی چیست؟ 
ما.اساسا.در.ایران.چیزی.به.عنوان.فعالیت.صنفی.آن..گونه.که.در.دیگر.کشورها.وجود.
دارد.نداریم..اگر.تش��کل.صنفی.به.معنای.حفاظ��ت.از.منافع.یک.صنف.ویژه.بدون.در.
نظر.گرفتن.مصالح.کلی.جامعه.باش��د،.من.نام.آن.را.رانت.خواری.می.گذارم..اگر.تشکل.
صنفی.به.معنای.یک.تشکل.فنی،.عمومی.و.خدمتگزار.به.مردم.است،.ما.همواره.به.آن.

احترام.می.گذاریم.و.از.چنین.تشکل.هایی.استقبال.می.کنیم.
 پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران چندی پیش برگزار شد، نظر 

شما درباره نحوه برگزاری آن چیست؟
ما.از.ش��یوه.برگزاری.این.نمایشگاه.شدیدا.انتقاد.داریم..در.هیچ.کجای.دنیا.برگزاری.
نمایشگاه.به.این.صورت.انجام.نمی.شود..در.کجا.چند.روز.مانده.به.آغاز.نمایشگاه.بدون.
ضابط��ه.خاص��ی.جانمایی.می.کنند.و.هیچگونه.منطقی.در.ای��ن.جانمایی.وجود.ندارد.و.
هیچگونه.اولویتی.به.تولید.کنندگان.برجس��ته.داخلی.داده.نمی.شود.؟.به.واقع.مسئوالن.

باید.برای.این.معضل.چاره.ای.بیاندیشند.
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 جنـاب آقـای جاللی پور، نمایشگاه بین المللی تهران در مردادماه گذشـته شـاهد 
برپایی پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت سـاختمان این شهر بود. برگزاری این 
نمایشگاه نیز مانند دوره های گذشـته عکس العمل های متفاوتی را برانگیخت. ارزیابی 

شما از نحوه برگزاری این نمایشگاه چیست؟
آنچه.در.نمایش��گاه.امس��ال.صنعت.س��اختمان.ته��ران.در.ابتدای.ام��ر.خودنمایی.می.کرد،.
اطالع.رس��انی.بسیار.ضعیف.بود..به.گونه.ای.که.هیچ.یک.از.عالقمندان.به.ویژه.اعضای.انجمن.
تولیدکنندگان.در.و.پنجره.دقیقا.نمی.دانستند.که.در.چه.تاریخی.باید.برای.ثبت.نام.در.نمایشگاه.
اقدام.کنند.یا.اینکه.مدت.زمان.ثبت.نام.چند.روز.اس��ت..فقط.افرادی.که.با.س��تاد.برگزارکننده.
نمایش��گاه.ارتباط.مستقیمی.داشتند،.می.توانستند.به.صورت.شفاهی.اطالعات.مورد.نیاز.خود.را.
دریافت.کنند..حتی.وبس��ایت.اختصاصی.نمایشگاه.در.این.ایام.اطالع.رسانی.مناسبی.نداشت.و.
هر.زمان.که.به.این.س��ایت.مراجعه.می.کردید.با.فضایی.خالی.مواجه.می.شدید..در.واقع.جدول.
زمانی.این.نمایش��گاه.به.هیچ.وجه.مشخص.نبود..عمده.مش��کالتی.که.دوستان.در.این.مرحله.
با.آن.مواجه.بودند،.این.مورد.بود..ما.این.مطلب.را.با.س��تاد.برگزاری.در.میان.گذاش��ته.بودیم..
همچنین.به.آنها.اعالم.کرده.بودیم.که.آمادگی.داریم.برای.تعیین.زمان.مناسب.و.اطالع.رسانی.

درباره.آن.با.ستاد.همکاری.کنیم؛.اما.متاسفانه.این.امر.صورت.نگرفت.
 ظاهـرا در مورد متراژهای درخواسـتی برای غرفه ها نیـز نارضایتی هایی در میان 

شرکت کنندگان وجود داشت.
بله،.در.مورد.متراژ.غرفه.ها.نیز.دوس��تان.درخواس��ت.های.متفاوتی.مانند.150متر،.200متر.و.
700.مت��ر.داده.بودند.و.روی.همین.متراژه��ا.برنامه.ریزی.کرده.و.پیش.بینی.های.الزم.را.انجام.
داده.بودند..با.این.حال.با.فرا.رسیدن.زمان.اعالم.متراژ.غرفه.ها،.مشخص.شد.برای.بسیاری.از.
متقاضیان.غرفه.هایی.با.حدود.یک.س��وم.متراژ.درخواس��تی.اختصاص.یافته.است..روشن.است.
که.این.مساله.دشواری.های.بسیاری.را.برای.شرکت.ها.فراهم.کرد.و.عمال.تمام.برنامه.ریزی.ها.
و.پیش.بینی.های.آنان.به.هم.ریخت..به.هرحال.در.این.فرصتی.که.وجود.داشت.انجام.تغییرات.
در.برنامه.ها.برای.این.دوس��تان.سخت.بود..به.طور.کلی.افزون.بر.عدم.اطالع.رسانی،.مشکالت.
پیش.آمده.در.خصوص.متراژ.غرفه.ها.نیز.مزید.بر.علت.ش��د.تا.کس��انی.که.در.این.نمایش��گاه.

شرکت.کرده.بودند.و.همچنین.کسانی.که.شرکت.نکرده.بودند،.گله.مند.و.ناراضی.باشند.
 تبلیغـات ایـن نمایشگاه در چـه حدی بـود؟ به هرحال یکـی از مهم ترین ارکان 
برگـزاری یـک نمایشگـاه تبلیغـات و اطالع رسـانی عمومی اسـت و انتظـار می رود 

نمایشگاهی با چنین حجم و گستردگی، از تبلیغات سنگینی نیز برخوردار باشد؟

به.هیچ.وج��ه.این.گونه.نبود..اتفاقا.یکی.از.نقاط.ضعف.اصلی.این.نمایش��گاه.تبلیغات.ضعیف.

بود..اگر.دقت.داش��تید.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان،.به.این.وس��عت.و.عظمت،.حتی.در.سردر.

ورودی.خود.یک.بیلبورد.نصب.نکرده.بود..بر.اساس.اطالعات.ما.فقط.5.یا.6.بیلبورد.تبلیغی.در.

برخی.نقاط.دورافتاده.دیده.می.ش��د.که.همگی.آنها.نیز.جزو.تبلیغات.شرکت.کنندگان.نمایشگاه.

تهران.بود.که.البته.در.کنار.این.بیلبوردها.اطالعات.زمانی.و.مکانی.برگزاری.نمایشگاه.صنعت.

س��اختمان.نیز.درج.ش��ده.بود..به.طور.خالصه.می.توان.گفت.چیزی.که.در.نمایشگاهی.به.این.
وسعت.به.چشم.نمی.خورد،.تبلیغات.بود.

 آیا در همه نمایشگاه هایی که در زمینه های مختلف در تهران برگزار می شود چنین 
وضعیتی وجود دارد؟

خیر،.برای.نمونه.می.توانم.نمایشگاه.مبل.را.که.یک.هفته.پیش.از.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.

در.تهران.برگزار.ش��د.مثال.بزنم..این.نمایشگاه.در.سطح.شهر.تبلیغات.بسیار.وسیعی.داشت،.تا.

جایی.که.حین.برگزاری.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان،.تبلیغات.نمایشگاه.مبل.در.نقاط.مختلف.
شهر.همچنان.به.چشم.می.خورد.

 بـه نظر شـما دلیل اصلی بـروز چنین مشکالتی چیسـت؟ در واقع کـدام نهاد یا 
سـازمانی مسـئول اصلی برگزاری نمایشگاه بوده و باید پاسـخگوی این کاستی ها  و 

مشکالت باشد؟
آنچه.که.در.این.مورد..کامال.مش��خص.است،.متولی.اصلی.نمایشگاه.ها.سازمان.نمایشگاه.ها،.
ش��رکت.سهامی.نمایشگاه،.سازمان.توس��عه.تجارت.و.وزارت.صنعت.معدن.تجارت.است؛.این.
س��ازمان.ها.مس��ئول.اصلی.اجرای.نمایش��گاه.ها.هس��تند..اما.آنچه.بیش.از.همه.خالء.آن.در.
این.دوره.از.نمایش��گاه.احس��اس.می.ش��د،.برنامه.ریزی.ضعیف.بود..در.واقع.نمایشگاه.صنعت.
س��اختمان.تهران.که.از.قدمت.باالیی.نیز.برخوردار.اس��ت.باید.برنامه.ای.بسیار.دقیق.در.دستور.
کار.می.داش��ت،.و.این.برنامه.باید.حداقل.ش��ش.ماه.قبل.اعالن.عمومی.می.شد.تا.شرکت.های.

مختلف.بتوانند.بر.اساس.آن.برنامه.ریزی.ها.و.پیش.بینی.های.خود.را.داشته.باشند..
 اعالم چنین برنامه ای شش ماه جلوتر دشوار نیست؟ به عبارتی دیگر این مطلب 
را به عنوان یک پیشنهاد عنوان می کنید یا روال اسـتاندارد برگزاری نمایشگاه ها این 

چنین است؟
نه.این.نظر.من.نیست..روال.کلی.و.جهانی.برگزاری.نمایشگاه.ها.بدین.شکل.است..به.عنوان.
مثال.نمایشگاه.دوساالنه.آلمان.را.در.نظر.بگیرید..اطالعات.الزم.برای.برگزاری.این.نمایشگاه.
دو.س��ال.زودتر.منتشر.می.شود..یعنی.شما.دو.سال.جلوتر.می.دانید.که.جایگاهتان.در.نمایشگاه.

ره:
شـا

ا

اشـاره: پانزدهمین نمایشگاه صنعت سـاختمان تهران در حالی به کار خود پایان داد که برخی از شـرکت های فعال در صنعت در و پنجره 
از حضور در آن صرفنظر کرده بودند. انجمن تولیدکنندگان در و پنجره نیز از جمله غایبان این نمایشگاه بود. به این بهانه به سـراغ دبیر 
انجمن، حمیدرضا جاللی پور رفته و در این باب با وی به گفتگو نشسـتیم. در این گفتگو تالش کردیم دالیل غیبت این شـرکت ها و به طور 

کلی کاستی های نمایشگاه پانزدهم را مورد کندوکاو قرار دهیم. در ادامه این گفتگو را می خوانید:

مهم ترین  غایب نمایشگاه پانزدهم

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان 
با دبیر انجمن تولیدکنندگان در و پنجره عنوان شد

برنامه ریزی         
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کجاس��ت.و.با.چه.افرادی.در.آن.حضور.پیدا.خواهید.کرد؛.حتی.س��اعت.پروازها.نیز.مش��خص.

اس��ت..حال.این.ش��رایط.را.با.نمایش��گاه.تهران.مقایس��ه.کنید.که.فقط.ده.روز.پیش.از.شروع.

نمایش��گاه.متولی.آن.مشخص.شد..این.ایراد.بس��یار.بزرگی.است.که.البته.به.نظر.من.حل.آن.

کار.چندان.سخت.و.پیچیده.ای.هم.نیست..اینکه.برای.نمایشگاه.تقویمی.تهیه.شود.و.بر.اساس.

آن.امور.اداره.شود.اصال.کار.دشواری.نیست..در.صورت.وجود.یک.تقویم،.چند.ماه.جلوتر.شما.

نیز.می.توانید.برنامه.ریزی.دقیق.تری.برای.ش��رکت.خود.داش��ته.باش��ید.و.حتی.برای.دعوت.از.

مهمانان.خارجی.نیز.مش��کلی.نخواهید.داش��ت..در.صورتی.که.در.این.دوره.ما.حتی.نتوانستیم.

چند.شرکت.آلمانی.را.که.با.آنها.در.تعامل.هستیم،.برای.حضور.در.این.نمایشگاه.راضی.کنیم..
چون.آنها.حداقل.از.شش.ماه.قبل.برنامه.های.خود.را.تعیین.می.کنند.

 از سـخنان شـما می توان اسـتنباط کرد که نمایشگاه صنعت سـاختمان نسـبت 
بـه نمایشگاه هـای دیگر حتی آنهایـی که در داخل کشور برگزار می شـوند، شـرایط 

نامطلوب تری دارد. درست است؟
بله،.در.واقع.نمایشگاه.هایی.که.تخصصی.تر.هستند.این.نقاط.ضعف.کمتر.به.چشم.می.خورند..
چون.هر.کدام.از.این.اصناف.متولیانی.دارند،.اما.در.حوزه.س��اختمان.به.طور.کلی.صاحب.صنف.
وجود.نداش��ته.و.اصال.معنا.پیدا.نمی.کند..در.واقع.در.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.هر.کسی.که.
ارتباط.قوی.تری.با.س��تاد.داش��ته.و.از.قدرت.چانه.زنی.باالتری.برخوردار.باشد،.می.تواند.حضور.
داش��ته.و.از.مزایای.بیشتری.برخوردار.ش��ود..این.موضوع،.مساله.ای.بسیار.بحث.برانگیز.است؛.

واقعا.چرا.باید.این.گونه.باشد؟
در.حالی.که.تمام.مجموعه.ساختمانی.ما.دارای.صنفی.هستند.و.این.صنوف.می.توانند.وظیفه.
اطالع.رس��انی.به.اعضای.خود.را.برعهده.بگیرند..در.چنین.شرایطی.می.توان.بهترین.برندهای.
هر.صنف.را.با.توجه.به.تعاملی.که.با.صنوف.خود.دارند.و.همچنین.کیفیت.اس��تاندارد،.کیفیت.
م��واد.اولیه.و.کیفیت.اجرا،.در.نمایش��گاه.صنعت.س��اختمان.راه.داد..حداق��ل.این.مهم.را.برای.
صنوفی.که.در.قالب.س��ندیکا.و.اتحادیه.فعالیت.می.کنند،.می.توان.لحاظ.کرد..چه.ایرادی.دارد.
که.چنین.اتفاقی.بیافتد.و.تقسیم.بندی.درستی.صورت.گیرد.و.تمام.قسمت.ها.و.بخش.ها.کامال.
مجزا.و.مش��خص.باش��ند..اگر.توجه.کرده.باشید.در.نمایشگاه.تهران.هیچ.نظم.و.ترتیبی.در.امر.
چینش.غرفه.ها.وجود.نداشت.و.مثال.یک.شرکت.در.و.پنجره.ساز.در.کنار.یک.شرکت.الکتریکی.
و.آن.هم.در.کنار.یک.شرکت.مربوط.به.صنایع.چوب.غرفه.داشتند..در.واقع،.وقتی.برنامه.ریزی.
طی.یک.هفته.صورت.گیرد.چنین.مشکالتی.نیز.پیش.می.آید..در.صورتی.که.اگر.برنامه.ریزی.
به.صورت.بلندمدت.صورت.می.گرفت،.قطعا.شاهد.چنین.وضعیتی.نبودیم..اگر.نظم.و.ترتیبی.در.
برگزاری.نمایش��گاه.وجود.داشته.باشد،.شرکت.ها.نیز.مطلع.خواهند.شد.که.متراژ.غرفه.هایشان.
چقدر.اس��ت،.جایگاه.غرفه.کجاس��ت.و.مواردی.از.این.دست..عامل.اصلی.تمام.این.مشکالت.

فقدان.برنامه.ریزی.است.
 بر اسـاس مطالبی که فرمودید و با توجه به وسـعت و تعـدد صنوف زیرمجموعه 
صنعت سـاختمان، به نظر می رسد نمایشگاه صنعت ساختمان، حیث تخصصی بودن 
خود را از دسـت داده و به صورت نمایشگاه عمومی در آمده اسـت. اگر چنین اسـت، 
آیـا نمایشگـاه صنعت سـاختمان فلسـفه وجودی خود را از دسـت نداده اسـت و آیا 
بهتر نیسـت کـه به جـای آن، زیرمجموعه های این صنعت روی برگـزاری مطلوب تر 

نمایشگاه های تخصصی صنف خود متمرکز شوند؟
ن��ه.من.با.این.نظر.موافق.نیس��تم..در.واق��ع.دیدگاه.موجود.در.نمایش��گاه.های.تخصصی.تر.
ت��ا.حدی.متفاوت.اس��ت..یعنی.در.چنین.نمایش��گاه.هایی.یک.عده.هم.صنف��ی.دور.هم.جمع.
می.ش��وند.و.آخرین.دس��تاوردهای.صنعت.خود.را.به.نمایش.می.گذارند.و.عمال.بیشتر.رقابت.در.
داخل.مجموعه.ها.صورت.می.گیرد..اما.در.نمایش��گاه.های.عمومی.مانند.صنعت.ساختمان.باید.
بهترین.های.هر.صنف.کنار.هم.قرار.بگیرند.و.شرایط.به.گونه.ای.باشد.که.تمام.جوانب.و.سطوح.

این.صنعت.در.کنار.یکدیگر.دیده.شوند..
 بنابراین از نظر شـما عامل اصلی شـرایط نامطلوب نمایشگاه صنعت سـاختمان 

فقدان برنامه ریزی است. 
بل��ه،.در.ش��رایطی.که.وقت.کافی.برای.برنامه.ریزی.وجود.نداش��ته.باش��د،.طبیعتا.همه.چیز.
بدون.نظم.و.ترتیب.جریان.خواهد.داشت..در.حالی.که.برای.حضور.موفق.یک.شرکت.در.یک.
نمایش��گاه.باید.حدود.یک.سال.فرصت.داشت؛.بدین.معنا.که.امروز.که.نمایشگاه.تمام.می.شود.
این.امکان.وجود.داش��ته.باشد.که.برنامه.ریزی.س��ال.آینده.را.انجام.داد..همچنین.نقاط.ضعف.

هر.نمایش��گاه.باید.مورد.تجزیه.و.تحلیل.قرار.بگیرد.و.تالش.ش��ود.در.س��ال.آینده.این.نقاط.

برطرف.ش��وند..باور.غلطی.است.که.بگوییم.ش��رکت.هایی.که.در.صف.قرار.گرفته.اند.سال.بعد.

می.توانند.در.نمایش��گاه.حضور.داشته.باش��ند،.بلکه.وظیفه.ما.مرتب.کردن.این.صف.است..در.

واقع.باید.بگوییم.که.متقاضیان.ش��رکت.در.نمایشگاه.س��ال.بعد.باید.یک.سری.استانداردها.را.

رعایت.کنند..در.صورتی.که.استانداردسازی.انجام.شود،.نمایشگاهی.خواهیم.داشت.که.در.آن.

بهترین.محصوالت.و.بهترین.برندها.با.کیفیت.ها.استاندارد.عرضه.خواهد.شد..در.چنین.حالتی.

ه��م.حقوق.مصرف.کننده.رعایت.خواهد.ش��د.هم.حقوق.تولیدکنن��ده؛.یعنی.در.زمان.و.فرصت.

کافی.که.در.اختیار.داش��ته.ایم،.خوب.ها.را.دس��تچین.کنیم..در.چنین.حالتی.مصرف.کننده.هم.

اس��تقبال.خواهد.کرد.و.به.بازدید.نمایشگاه.خواهد.آمد؛.زیرا.می.داند.که.بهترین.ها.در.نمایشگاه.

حضور.دارند..در.حقیقت.خیال.مصرف.کنندگان.از.محصوالت.عرضه.ش��ده.در.نمایشگاه.راحت.

خواه��د.ب��ود..همچنین.برای.افراد.و.ش��رکت.هایی.که.می.خواهند.وارد.این.صنعت.ش��وند.نیز.

فرصتی.فراهم.آوریم.که.بتوانند.شرایط.و.قابلیت.های.الزم.برای.ورود.به.این.مجموعه.و.فضا.

را.در.س��ال.های.دیگر.به.دس��ت.آورند..یا.می.توان.نمایشگاه.ها.را.درجه.بندی.کرد.تا.هر.شرکتی.

برای.به.دس��ت.آوردن.امکان.حضور.در.نمایش��گاه.های.درجه.اول،.بکوشد.کیفیت.خود.را.ارتقا.

ده��د..این.م��وارد.را.به.عنوان.نمونه.طرح.کردم،.روی.هم.رفت��ه.در.صورت.وجود.برنامه.ریزی،.

طرح.های.بس��یاری.قابلیت.اجرا.خواهند.داش��ت،.اما.وقتی.برنامه.ای.وجود.نداشته.باشد،.کارها.
به.خوبی.پیش.نمی.رود.

 نقـش تشکل هـا و انجمن هـای هـر صنـف در نمایشگاه های صنعت سـاختمان 
چیسـت؟ به عبارتـی آیا قدرت یا ضعف هـر کدام از این نهادها در میزان سـهمی که 
نصیـب هر یک از اصناف در چنین نمایشگاهی می شـود تاثیـری دارد؟ یعنی می توان 
گفت که منافع آن صنفی که تشکل قوی تری دارد به نسـبت صنف دیگری با تشکلی 

ضعیف تر، در چنین نمایشگاهی بیشتر تامین می شود؟ 
باید.توجه.داشت.که.تشکل.ها.شکل.گرفته.اند.تا.حرفه.ای.گری.خود.را.نشان.دهند.و.تعامالت.
حرفه.ای.درون.این.تشکل.ها،.س��ندیکاها.و.اتحادیه.ها.صورت.می.گیرند..این.حرفه.ای.گری.در.
ظرف.نمایشگاه.نیز.وارد.شده.و.خود.را.نشان.می.دهد..زمانی.که.این.تشکل.ها.در.نمایشگاهی.
مانند.نمایش��گاه.صنعت.س��اختمان.در.کنار.هم.قرار.می.گیرند،.عمال.رقابتی.میان.آنان.ش��کل.
می.گی��رد.تا.ه��ر.کدام.بهترین.های.صنف.خود.را.دس��تچین.کنند..ام��ا.به.هرحال.هر.کدام.که.
قدرت.بیشتری.داشته.باشند،.صنف.آنها.نیز.حضور.پررنگ.تری.در.نمایشگاه.خواهد.داشت..در.
هر.صورت.همه.ما.باید.بپذیریم.که.اگر.صنفی.که.در.آن.مش��غول.فعالیت.هس��تیم.از.تش��کل.
قدرتمندی.برخوردار.نش��ود،.ممکن.اس��ت.در.رقابت.با.صنوف.دیگر.صنعت.ساختمان.منافعش.

را.از.دست.بدهد.
 در نمایشگـاه پانزدهم شـاهد بودیـم که تعدادی از شـرکت های مطرح در حوزه 
در و پنجره از شـرکت در نمایشگاه منصرف شـدند و البته انجمن تولیدکنندگان در و 
پنجره نیز جزو آنان بود. چرا شما و سایر دوستان در این نمایشگاه شرکت نکردید؟
مهمتری��ن.دغدغ��ه.ما.مطالباتی.بود.ک��ه.برای.اعضای.خود.طرح.ک��رده.بودیم.و.هیچکدام.
نیز.برآورده.نش��دند..زمانی.که.دیدیم.ش��رایط.بدین.صورت.اس��ت.از.شرکت.در.این.نمایشگاه.
صرفنظر.کردیم..البته.مشخص.نبود.که.بسیاری.از.هم.صنفان.ما.نیز.قصد.حضور.در.نمایشگاه.
را.دارند.یا.نه..زیرا.هرکدام.از.آنها.در.رابطه.با.متراژ،.فضا،.تبلیغات.و.غیره.دغدغه.های.خودشان.
را.داش��تند.و.تردیدهایی.برای.حضور.آنها.وجود.داش��ت..به.هر.حال.م��ا.به.صورت.جمعی.نگاه.
کردی��م..به.عبارتی.همه.باید.در.چنین.مواقعی،.عوض.اینکه.س��ود.ش��خصی.و.حداکثری.خود.
را.در.نظر.بگیرند،.به.س��ود.جمعی.و.حداقلی.توجه.کنن��د.تا.بتوان.گام.های.بزرگی.برای.کلیت.

صنف.خود.برداشت...
 در پایان اگر نکته یا مطلبی از قلم افتاده است اضافه بفرمایید.

س��خن.آخر.این.که.م��ا.در.انجمن.تولیدکنن��دگان.در.و.پنجره.در.خصوص.نمایش��گاه.ها.و.

همچنین.موضوع.های.دیگری.مانند.س��مینارها.و.کنفرانس.ه��ا.برنامه.ریزی.هایی.انجام.داده.و.

خبررسانی.می.کنیم،.اما.متاسفانه.شاهد.همکاری.کامل.دوستان.و.همکاران.خود.نیستیم..برای.

مثال.ما.مدت.زمانی.را.تعیین.می.کنیم.که.اگر.هر.کسی.مشکلی.با.نمایشگاه.یا.انتقادی.در.مورد.

آن.دارد.با.ما.در.میان.بگذارند.اما.درنهایت.مثال.ش��رکتی.10.روز.پس.از.پایان.این.مدت.زمان.

تماس.می.گیرد.و.عمال.برنامه.ریزی.انجام.ش��ده.دچار.آش��فتگی.می.شود..من.خواهش.می.کنم.
شرکت.های.مختلف.ارتباط.خود.را.با.انجمن.محکم.تر.کنند.
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نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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اولین های صنعت در شهر اولین ها

ره:
شـا

ا

پنجره ایرانیان امسـال همزمان با برگزاری هفتمین نمایشگاه در و پنجره تبریز، برنامه جدیدی را در دسـتور کار خود قرار داده بود: 
بازدیـد از مراکز مهم تولیدی و بازرگانی شـهر تبریز. دلیل اصلی اجـرای این طرح نمایش دادن توانمندی های موجود این منطقه در 
صنعت در و پنجره بود. از آنجا که غرفه های برپاشده در نمایشگاه های مختلف تنها ویترینی از داشته های شرکت ها را نشان می دهد، 
پنجـره ایرانـان ایـن بار تصمیم گرفت تا گـروه خبری خود را به پشت صحنه ایـن مجموعه ها اعزام کند و تـوان حقیقی آنان را در 

حوزه های تولید و تجارت تا حد امکان انعکاس دهد.
بایـد اذعان داشـت کـه مشاهدات گروه خبـری مافوق تصور و انتظـارات پیشین بـود. مجموعه های عظیمی که هر کـدام نشان از 
سختکوشی و همت واالی بانیان و مدیران خود داشتند. پویایی و بالندگی صنعتی شهر تبریز در این بازدید بیش از همه توجهات را 
به خود جلب می کرد. آنچه در این مجموعه ها به چشم می آمد همه حاکی از آن بود که شهر اولین ها، بسیاری از اولین های صنعت در 

و پنجره کشور را در خود جای داده است. 
به همراه گروه خبری پنجره ایرانیان در نخسـتین روز از اجرای این برنامه که همزمان با دومین روز از نمایشگاه تبریز بود، به شـهر 
صنعتی سرمایه گذاری خارجی رفتیم. شهرکی که بسیاری از بزرگان تولیدی کشور، در بخش های مختلف را در خود جای داده است. 
در این شـهرک نخسـت به کارخانه ای نام آشـنا رفتیم: هافمن. در این کارخانه ضمن بازدید از خطوط تولید پروفیل یو.پی.وی.سی 
هافمـن، پـای صحبت های گرم و نغز مدیر تولید هافمن نشسـتیم. مقصد بعدی مـا، البرزیراق بود: بازدید از انبـار بزرگ یراق آالت 
البرزیـراق کـه بخش اعظم نیاز بازار کشور را تهیه می کند و شـنیدن سـخنان مدیرعامل این مجموعه خالی از لطف نبود. سـومین 
مجموعه مورد بازدید این گروه خبری، کارخانه بزرگ آکپا، بزرگترین تولیدکننده پروفیل آلومینیوم کشور بود. بازدید از توانمندی های 
خیره کننـده آکپـا و گفتگـو با مدیرعامل آن، همه نشان از عشق به تولید داشـت. از آنجا راهی آالکس شـدیم؛ کارخانه پرتوان تولید 
یراق آالت آلومینیوم و از بخش های مختلف و متنوع آن دیدن کرده و با مدیر عامل آن به گفتگو نشستیم. آالکس آخرین بازدید ما در 

نخستین روز از اجرای این برنامه بود. 
روز دوم به سـراغ آهن فوالد جهان، یکی دیگر از اولین ها رفتیم. آهن فوالد جهان نخسـتین تولیدکننده پروفیل گالوانیزه در کشور 
می باشـد که بازدید از بخش های مبتکرانه و گوش فرا دادن به صحبت های مدیر فروش آن دیدنی و شـنیدنی بود. شـشمین مقصد 
پنجره ایرانیان، آسیا جام بود. خطوط تولید پروفیل یو.پی.وی.سی آسیا جام نیز مورد بازدید قرار گرفت و با مدیرعامل آن گفتگویی 
انجام شـد. واپسـین میزبان ما در تبریز، کیان ره آورد ایرانیان بود: یکی از توزیع کنندگان اصلی یراق آالت کشور. در آنجا نیز ضمن 

بازدید از انبار کیان ره آورد ایرانیان، با مدیر عامل کوشای آن به گپ وگفت نشستیم.
ماحصل این هفت بازدید، هفت گزارش به همراه تصاویر مربوط به آن است که در ادامه از نظر شما می گذرد. اما در اینجا الزم است 

به چند نکته اشاره کنیم:
نخست انکه مطالب و تصویرهای تهیه شده در هرکدام از این گزارش ها بسیار مفصل بود، اما استلزامات و محدودیت های مطبوعاتی 

ما را واداشت تا خالصه و گزیده ای از مطالب موجود را منتشر سازیم. ضمن اینکه این گزارش ها به ترتیب زمانی مرتب شده اند.
دوم اینکه، انتخاب مقاصد بازدید، براسـاس نوع عملکرد شـرکت ها و نیز تمایل آنها برای شـرکت در این برنامه بوده اسـت. ضمن 
اینکه فراهم بودن شرایط مساعد بازدید نیز نقش تعیین کننده ای در این میان داشت. برای نمونه بازدید از برخی مجموعه ها برغم 
هماهنگی های انجام شـده، در روز موعود لغو شـد. به هرحال همزمانی این بازدیدها با برگزاری نمایشگاه، محدودیت هایی را برای 

مدیران شرکت ها به بار آورده بود.
نکته دیگر اینکه، پس از شهر اولین ها، نصف جهان محل بعدی اجرای این طرح بوده است. مجموعه های مهم اصفهان نیز همزمان 
با دومین نمایشگاه در و پنجره این شهر مورد بازدید گروه خبری پنجره ایرانیان گرفت و به امید خدا گزارش های تهیه شده از این 
بازدیدها نیز در شماره بعدی نشریه به چاپ خواهند رسید. قصد پنجره ایرانیان آن است که در صورت مورد استقبال واقع شدن این 
طـرح از سـوی فعاالن صنعـت، این برنامه را ادامه دهد. پنجره ایرانیان در اینجا آمادگی همیشگـی خود را برای به نمایش درآوردن 

توانمندی های مراکزی که در گوشه و کنار کشور بدون هیچ چشمداشتی مشغول به کار و تولید هستند، اعالم می کند.
پنجره ایرانیان امیدوار است، با اجرای این برنامه در مسیر انعکاس فعالیت ها و توان حقیقی مجموعه های مختلف تولیدی و تجاری 

کشور گامی هرچند کوچک برداشته باشد.
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پیوند تولید و تحقیق
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر تولید هافمن مطرح شد:

 آقای شهبازپور کمی از خودتان بگویید.
من.دارای.مدرک.کارشناس��ی.در.رش��ته.مهندس��ی.مکانیک.و.کارشناس��ی.ارشد.در.رشته.
مدیریت.تولید.و.عملیات.هستم..اکنون.نیز.در.حال.ارائه.پایان.نامه.همین.رشته.در.مقطع.دکترا.
در.کشور.ترکیه.می.باشم..مدیریت.تولید.کارخانه.هافمن.نیز.برعهده.من.گذاشته.شده.است.

.برای.ارتقاء.خطوط.تولید.هافمن.چه.برنامه.هایی.را.اجرا.کرده.اید؟
یکی.از.سیس��تم.هایی.که.در.هافمن.پیاده.ش��ده.سیس��تم.مدیریت.کنترل.تولید.می.باش��د..
همانطور.که.می.دانید.فرایند.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی،.از.انواع.تولید.پیوس��ته.می.باش��د.و.
کنترل.این.نوع.تولید.همواره.با.دشواری.هایی.همراه.است..اما.با.سیستمی.که.پیاده..شده.است،.
به.کنترل.100درصدی.تولید.رسیده.ایم..به.این.معنی.که.دقیقا.می.دانیم.به.چه.میزان.محصول.
تولید.و.چقدر.مواد.اولیه.مصرف.ش��ده.اس��ت..با.پیاده.سازی.این.سیستم.مدیریت.کنترل.تولید،.

سعی.کرده.ایم.توازن.کاملی.را.در.همه.بخش.های.تولیدی.هافمن.برقرار.کنیم...
سیس��تم.دیگری.که.در.کارخانه.اجرا.کرده.ایم.حلقه.های.کنترل.کیفیت.یا.QC.می.باش��د..بر.

اس��اس.این.سیستم.هفته.ای.یک.بار.جلسات.کیفیت.برگزار.می.شود..در.این.جلسات.پرسنل.و.

اپراتورهای.خط.تولید.و.نیز.مسئول.کنترل.کیفی.شرکت.کرده.و.مطالب.و.مشکالت.موجود.را.

مطرح.می.کنند..این.عمل.ضمن.اینکه.باعث.ارتقای.کیفیت.و.عدم.توقف.خط.تولید.می.ش��ود،.

ضایع��ات.احتمالی.را.نی��ز.کاهش.خواهد.داد..در.این.سیس��تم.مدیریت.ژاپن��ی،.همه.تصمیم.

می.گیرند.و.همگی.هم.کار.می.کنند..بر.همین.اساس.جلسات.QC.را.برپا..می.کنیم.تا.حلقه.های.

کنترل.کیفیت.را.در.آن.بررس��ی.کنیم..همچنین.یک.سیس��تم.منظم.انتقادات.و.پیش��نهادات.

راه.اندازی.کرده.ایم..با.این.سیس��تم.کل.پرس��نل.را.در.جریان.امور.کارخانه.مش��ارکت.داده.ایم..

کارکرد.این.سیس��تم.مدیریت.به.این.شکل.است.که.به.نخستین.پیشنهاد.مطرح.شده.پاداشی.

تعلق.می.گیرد..همچنین.در.صورت.قبولی.یک.پیش��نهاد،.س��ود.حاصل.از.اجرای.آن.در.طول.

یکس��ال.محاسبه.شده.و.به.شخص.پیش��نهاد.دهنده،.پرداخت.می.شود..این.سیستم.مدیریت،.

یک.سیس��تم.مدیریت.ژاپنی.است..نکته.حائز.اهمیت.این.است.که.کلیه.پیشنهادات.بدون.نام.
مطرح.می.شوند.تا.سلیقه.اشخاص.در.آن.مطرح.نباشد..

ره:
شـا

ا

پنجره ایرانیان که به مناسبت برگزاری هفتمین نمایشگاه در و پنجره تبریز در مردادماه امسال در این شهر حضور داشت، تعدادی از مراکز تولیدی 
و بازرگانی مهم صنعت در و پنجره تبریز را مورد بازدید قرار داد. هافمن نخستین مقصد این بازدیدها بود. پروفیلی آشنا برای فعاالن در و پنجره 
یو.پی.وی.سـی ایران، که در شـهرک صنعتی سـرمایه گذاری خارجی شـهر تبریز در 9 خط اکسترودر در حال تولید اسـت. دیدار از این مجموعه 
توانمند تولیدی، فرصت مغتنمی بود برای گروه خبری پنجره ایرانیان تا از نزدیک با روند تولید پروفیل هافمن آشنا شده و از سیستم های مدیریتی 
بی نظیری که در این کارخانه پیاده شده نکته ها بیاموزد. برداشت ما از این بازدید آن بود که موفقیت هافمن در بازار ایران در گرو پر کردن یکی از 
خالءهای موجود در بخش صنعتی کشورمان بوده است: خالء ارتباط مستقیم عرصه عمل با حوزه پژوهش؛ فقدان ارتباط کارخانه با دانشگاه. هافمن 
با بهره گیری از یک اندیشمند و صاحب نظر دانشگاهی، در راس مدیریت خطوط تولید هافمن گامی بزرگ را در مسیر پر کردن این خالء برداشته 
اسـت. دکتر شـهبازپور در حال حاضر سیسـتم های علمی و به روزی را در بخش های مختلف تولید و همچنین مدیریت نیروی انسانی هافمن پیاده 
سـاخته اسـت، که ثمره آن نیز موفقیت و بلند شـدن آوازه هافمن در نقاط مختلف ایران بوده است. در ادامه گزارش تصویری این بازدید و خالصه 

گفتگو با دکتر شهبازپور از نظر شما می گذرد:
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.سیس��تم.T.P.M.یا.سیس��تم.مدیریت.نگهداری،.بهره.ور.فراگیر،.سیستم.دیگری.است.که.

هر.اتفاقی.را.که.طی.مراحل.تولید.می.افتد.ثبت.و.ضبط.می.کند.و.ماهانه.موارد.ثبت.شده.مورد.

تحلیل.قرار.می.گیرند.و.به.خوبی.مشخص.می.شود.که.مثال.ماشین.شماره.1.به.دلیلی.مشخص.

3.بار.توقف.داش��ته.است،.در.نتیجه.می.توانیم.برای.پیشگیری.از.آن.پیش.بینی.هایی.الزم.را.به.

عمل.آوریم..بر.اس��اس.این.سیس��تم،.ضمن.اینکه.خط.تولید.هیچگاه.از.حرکت.بازنمی.ایستد،.
مشخص.می.شود.که.ضایعات.به.وجود.آمده.مربوط.به.کدام.یک.از.خطوط.بوده.است.

 در بازدیدی که از بخش های مختلف هافمن داشـتیم، متوجه شدیم بخش کنترل 
کیفی این مجموعه از قابلیت های باالیی برخوردار است. کمی درباره آن توضیح دهید.
بخ��ش.کنترل.کیفی.هافمن.مانند.خط.تولید.آن،.به.صورت.24.س��اعته.عمل.کنترل.کیفیت.
را.انجام.می.دهد..مدیریت.هافمن.همواره.نگاه.ویژه.ای.به.کیفیت.محصوالت.داش��ته.اس��ت.و.
برای.این.مهم.هزینه.های.بس��یاری.صرف.کرده.است..همچنین.پرسنل.بخش.کنترل.کیفیت.
هافمن.همه.از.تجربه.و.تحصیالت.باالیی.برخوردار.هس��تند.و.این.افراد.همگی.دارای.مدارک.
کارشناس��ی.ارش��د.مرتبط.در.این.زمینه.می.باش��ند..هر.س��ه.ش��یفت.خطوط.تولید.توسط.این.

کارشناسان.در.12.نوبت.کنترل.می.شوند..
همچنی��ن.به.این.نکته.نیز.باید.اش��اره.کنم.که.در.واحد.کنترل.کیفیت.تس��ت.خاصی.روی.
محصوالت.هافمن.انجام.می.شود.که.تا.حدی.منحصربفرد.است..تولیدات.هافمن.تحت.تست.
مخرب.قرار.می.گیرند..تست.مخرب.نیز.یکی.دیگر.از.نقاط.تمایز.هافمن.با.دیگر.پروفیل.هاست..
 در خصـوص ماشـین آالتی کـه در حال تولیـد پروفیل هافمن هسـتند کمی 

توضیح دهید.
یک��ی.از.نقاط.قوت.ما.نس��بت.ب��ه.دیگران،.وجود.دس��تگاه.توزین.الکترونی��ک.در.میکس.
م��واد.اولیه.هافمن.می.باش��د..به.کمک.این.دس��تگاه.توزین.الکترونی��ک،.می.توانیم.مواد.اولیه.
تش��کیل.دهنده.فرموالسیون.خود.را.توسط.پی.ال.س��ی.به.صورت.اتوماتیک.با.دقتی.بسیار.باال.
وزن..کنیم..این.امر.کامال.اتوماتیک.و.بدون.دخالت.نیروی.انس��انی.انجام.می.شود..نکته.جالب.
توجه.این.اس��ت.که.هیچ.خطایی.در.آن.وجود.ندارد..نیروی.انس��انی.تنها.دستور.فرموالسیون.
را.به.دس��تگاه.می.دهد..این.دس��تگاه.مواد.مختلفی.را.براس��اس.فرموالسیون.مشخصی.که.از.
قبل.توس��ط.اپراتورها.به.آن.داده.ش��ده.و.به.همان.میزانی.که.در.فرموالس��یون.مشخص.شده.
است،.وارد.دستگاه.توزین.الکترونیک.کرده.و.وزن.می.کند..به.محض.آنکه.وزن.مواد.به.میزان.
مش��خص.برسد.منافذ.خروج.مواد.به.صورت.خودکار.بسته.می.شود..این.دستگاه.عمل.توزین.را.
حتی.به.ترتیب.مشخصی.که.اپراتور.از.پیش.فرمان.آن.را.داده.است.انجام.می.دهد..نقش.اپراتور.
در.این.مرحله.تنها.به.تهیه.دپوهای.مواد.مختلف.در.محفظه.های.مشخص.خالصه.می.شود..به.
این.معنا.که.نقش.نیروی.انس��انی.در.این.مرحله.از.تولید،.فقط.رساندن.مواد.اولیه.به.دستگاه.و.

دادن.دستورالعمل.به.پی.ال.سی.است.
 آیا روند تولید پس از این مرحله نیز به صورت اتوماتیک انجام می شود؟

همانطور.که.می.دانید،.دو.نوع.میکس.مختلف.وجود.دارد..میکس.گرم.و.میکس.س��رد..مواد.

مختلف.پس.از.توزین.و.میکس.به.روشی.مشخص.وارد.دیگ.گرم.می.شوند..دیگ.گرم.درجه.

حرارت.خاصی.داشته.و.مواد.میکس.شده.را.گرم.می.کند..خطوط.تولید.هافمن.مجهز.به.سیستم.

انتقال.موادی.اس��ت.که.از.ابتدای.کار.تا.مرحله.ای.که.محصول.به.خط.برس��د،.روندی.کامال.

اتوماتی��ک.را.طی.می.کنند..البته.برای.تجهیز.هافمن.به.این.اتوماس��یون.بودجه.قابل.توجهی.

صرف.ش��ده.اس��ت..همچنین.از.دیگر.قابلیت.های.سخت.افزاری.خط.تولید.هافمن،.می.توان.به.
توانایی.تولید.هم.زمان.پروفیل.رنگی.لمینت،.و.پروفیل.سفید.اشاره.کرد.

 چگونـه هـر یک از دسـتگاه های خط تولید قادر هسـتند، محصـول متفاوتی را 
تولید کنند؟..

س��از.و.کار.چندان.پیچیده.ای.وجود.ندارد..اپراتور.تنها.به.دستگاه.دستور.و.فرموالسیون.های.

تولید.را.می.دهد،.یعنی.برای.هرکدام.از.دستگاه.ها.دستور.مواد.الزم.و.میزان.آن.داده.می.شود..در.

نهایت.هر.کدام.از.دستگاه.ها.دستورهای.داده.شده.را.اجرا.می.کنند.و.بنابراین.هر.یک.از.خطوط.

می.تواند.محصول.متفاوتی.را.تولید.کند..سپس.مواد.از.بخش.اتوماسیون.وارد.مجموعه.خطوط.

اکس��ترود.می.ش��ود،.در.این.مرحله.نیز.خطوط.تولید.هافمن.از.مزیت.خاصی.برخوردار.هستند..

هافمن.از.جمله.معدود.ش��رکت.هایی.اس��ت.که.از.ماشین.آالت.سین.سیناتی.بهره.می.گیرد..این.

ماش��ین.آالت.که.ساخت.کشور.اتریش.هستند.به.کشنده.های.باقدرتی.که.غالبا.محصول.آلمان.

می.باش��ند،.مجهز.هستند..در.اختیار.داشتن.ماشین.آالت.مناسب.می.تواند.این.امکان.را.به.شما.

.دهد.که.از.فرآیند.تولید.خود.اطمینان.حاصل.کنید..
 کمـی پیرامـون قالب هـای هافمـن توضیـح بدهیـد؟ ایـن قالب هـا دارای چـه 

خصوصیاتی هستند؟ 
پرسنل.متخصص.این.شرکت.دارای.قابلیتی.می.باشند.که.می.توانند.طرح.ها.و.تغییرات.جزئی.
مش��تریان.را.بدون.وقفه.در.کارگاه.قالب.سازی.انجام.دهند.و.با.این.پروسه.پاسخگویی.به.نیاز.

مشتریان.کوتاه.می.شود.
 آیـا کار کردن با این ماشـین آالت پیشرفته نیاز بـه اپراتورهای متخصص دارد یا 

نیروی کار عادی نیز می تواند با آن کار کند؟ 
اپراتورهایی.که.در.این.مجموعه.مش��غول.به.کار.هس��تند،.حداقل.دارای.7.س��ال.تجربه.در.
هافمن.می.باش��ند،.البته.تجربه.فعاالن.بخش.تولید.هافمن.به.س��ابقه.آنها.خالصه.نمی.ش��ود،.
بلکه.پرسنل.ما.در.مقاطع.زمانی.مختلف.به.دوره.های.آموزشی.الزم.فرستاده.شده.یا.دوره.های.

خاصی.برای.آنها.برگزار.شده.است.
 درباره انواع مختلف محصوالت تولیدی هافمن توضیح دهید.

از.جمل��ه.محص��والت.هافم��ن،.پروفیل.س��ری.60..با..4.کانال.اس��ت.که.ما.از.نخس��تین.

تولیدکنندگان.این.نوع.پروفیل.محس��وب.می.ش��ویم..همچنین.پروفیل.س��ری.70.پنج.کاناله.

که.از.مرغوب.ترین.پروفیل.های.بازار.می.باش��د..این.محصول.از.نظر.دوام،.اس��تحکام.و.عایق.

بودن.از.کیفیت.بس��یار.باالیی.برخوردار.است..هافمن.جهت.فرهنگ.سازی.این.نوع.پروفیل.ها،.

پروفیل.سری70.را.با.قیمت.بسیار.استثنایی.به.بازار.مصرف.عرضه.می.کند..پروفیل.سری.70..

بیش��تر.از.پروفیل.س��ری.60.مواد.اولیه.مصرف.می.کند،.اما.با.قیمتی.نزدیک.به.پروفیل.سری.

60.به.بازار.عرضه.می.ش��ود..همچنین.یکی.از.خط.های.هافمن.به.تولید.الستیک.های.گسگت.

اختصاص.داده.ش��ده.اس��ت..این.خط.تولیدی.توان.تولید.الستیک.س��خت،.نرم.و.نیمه.نرم.را.

دارد..در.اینجا.باید.به.جدیدترین.محصول.هافمن،.یعنی.پروفیل.های.لمینیت.اش��اره.کنم..این.

محصول.کامال.ضد.اش��عه.یو.وی.بوده.و.نور.خورش��ید.را.برمی.گردان��د..همچنین.این.پروفیل.
دارای.مغز.تمام.رنگی.است.

 پروفیل هافمن از چه خصوصیاتی برخوردار است؟
طراحی.اولیه.پروفیل.هافمن.در.آلمان.انجام.شده.بود.و.ما.نیز.هیچگونه.تغییری.در.آن.ایجاد.
نکرده.ایم..مهمترین.ویژگی..پروفیل.هافمن.درصد.س��فیدی.آن.می.باش��د..این.پروفیل.به.مرور.
به.سفیدترین.پروفیل.کشور.تبدیل.خواهد.شد..استفاده.از.مواد.اولیه.درجه.یک،.و.به.روز.اروپا.و.
تست.ها.و.آزمایش.های.مستمر.در.جهت.بهبود.محصول.تولیدی.باعث.شده.که.به.مرور.پروفیل.
هافمن.تبدیل.به.یکی.از.مرغوب.ترین.پروفیل.های.موجود.در.بازار.شود..از.دیگری.خصوصیات.
پروفیل.هافمن.می.توان.به.اس��تحکام.بسیار.باالی.آن.اشاره.کرد..افزون.بر.این،.از.نظر.تخلیه.
آب.باران.نیز.دارای.امتیاز.قابل.توجهی.است..طراحی.خاص.این.پروفیل.سبب.می.شود.که.آب.
باران.به.طور.کامل.از.پنجره.تخلیه.ش��ود..همانطور.ک��ه.می.دانید.هر.پروفیلی.دارای.یک.منفذ.
خروج.آب.باران.می.باش��د..پروفیل.هافمن.به.ش��کلی.طراحی.شده،.که.این.منفذ.دارای.شیب.
منفی.می.باشد.و.پس.از.بارش،.آب.باران.به.کمک.این.شیب.منفی،.از.منفذ.تخلیه.آب.به.تمامی.
خارج.می.شود..همین.خصوصیات.و.کیفیت.باالی.پروفیل.هافمن.سبب.شده.که.ما.این.پروفیل.
را.به.مدت.25.سال.گارانتی.کرده.و.همراه.با.ضمانت.نامه.کتبی.به.مشتریان.خود.عرضه.کنیم.
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انباری به وسعت ایران
در بازدید پنجره ایرانیان از البرز یراق و گفتگوی اختصاصی با جواد جعفری مطرح شد:

.آقای جعفری شما نمایندگی چه برندهایی را دارید؟ 
.برندهای.جویس.)GEVISS(.و.س��تویدا.)SETVIDA(.س��اخت.کش��ور.ترکیه.و.برند.

ماکو..)MACO(.که.در.اتریش.ساخته.می.شود..
.اگر اشـتباه نکنم شما ابتدا فقط با جویس و ستویدا کار می کردید، چه شد که 

ماکو را نیز به محصوالت خود افزودید؟
حقیقت��ا.م��ا.به.دنبال.عرضه.بهترین.ی��راق.آالت.و.همچنین.تامین.س��لیقه.های.مختلف.
مش��تریان.هستیم..در.سال.هایی.که.ما.با.جویس..و.ستویدا.کار.می.کردیم،.همواره.یکی.از.
نقدهای.متداول.بر.البرز.یراق.جای.خالی.یک.برند.معتبر.اروپایی.در.میان.سبد.محصوالت.

این.ش��رکت.ب��ود..در.واقع.چنین.انتظاری.از.البرز.یراق.در.میان.مش��تریان.ش��کل.گرفته.

ب��ود..ای��ن.بود.که.با.چند.ش��رکت.معتبر.غربی.وارد.مذاکره.ش��دیم.و.در.نهایت.با.توجه.به.
ویژگی.های.خاص.برند.ماکو،.با.شرکت.سازنده.این.برند.به.توافق.نهایی.رسیدیم.

.یراق آالت ماکو چه ویژگی هایی داشت که تصمیم به انتخاب آن گرفتید؟
نخس��تین.معی��ار.ما.در.انتخاب.محص��ول.مورد.نظر.خود.کیفیت.ب��االی.این.یراق.آالت.
ب��ود..همانطور.که.می.دانید.برند.ماکو.تقریبا.موفق.به.دریافت.تمامی.اس��تانداردهای.معتبر.
جهانی.شده.است..معیار.دوم.ما.قیمت.مناسب.محصوالت.این.برند.بود..به.هرحال.یکی.از.
فاکتورهای.مهم.برای.بازار،.قیمت.منطقی.محصول.است..قیمت.محصوالت.برند.ماکو.به.

ره:
شـا

ا

نشریه پنجره ایرانیان همزمان با برگزاری هفتمین نمایشگاه در و پنجره تبریز تعدادی از مراکز تولیدی و بازرگانی مهم صنعت در و پنجره را در 
این شهر مورد بازدید قرار داد. از جمله این مراکز شرکت البرز یراق بود. این شرکت وارد کننده یراق آالت با توجه به برندهای مطرحی که وارد 
بازار می کند و نیز انبارهای بزرگی که در نقاط مختلف ایران دارد، در حال حاضر به یکی از تاثیرگذارترین توزیع کنندگان یراق آالت در کشور بدل 
شـده اسـت. با توجه به این ویژگی ها و نیز سیسـتم توزیع و فروش ماهرانه این شرکت، شاید کمتر فعالی در صنعت در و پنجره را بتوان یافت 
که نام این شرکت را نشنیده باشد. بر همین اساس، پنجره ایرانیان بازدید از انبار اصلی این شرکت را در تبریز در دستور کار خود قرار داده و 
با مدیریت البرز یراق، جواد جعفری، به گفتگو نشست. به همین منظور گروه خبری پنجره ایرانیان به شهرک سرمایه گذاری خارجی شهر تبریز 
رفت تا از  دفتر مرکزی و انبار اصلی البرز یراق بازدید به عمل آورد. به محض ورود به دفتر شـرکت، با اسـتقبال گرم و صمیمی پرسـنل شرکت 
روبرو شدیم. سپس، مدیریت البرز یراق نیز که با رویی گشاده به پذیرایی ما نشسته بود با حوصله فراوان نقاط مختلف انبار را به ما نشان داد و 
به سواالت ما پاسخ گفت. بیش از همه چیز وسعت انبار و میزان انباشتگی آن نظر ما را به خود جلب می کرد. همچنان که نقاط مختلف انبار را از 

نظر می گذراندیم، با جواد جعفری گفتگویی داشتیم. در ادامه گزارش تصویری این بازدید و گفتگوی انجام شده از نظر شما می گذرد:
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نس��بت.کیفیت.باالی.آن.بسیار.مناسب.و.منطقی.اس��ت..از.سوی.دیگر.این.برند.در.ایران.
نمایندگی.نداشت.و.ما.این.مهم.را.برعهده.گرفتیم.

.برند ماکو چه سابقه و کارنامه ای در سطح جهان دارد؟
در.حال.حاضر.این.ش��رکت.با.تولید.س��االنه.بیش.از.40.میلیون.س��ت.یراق.آالت.در.و.
پنجره،.یکی.از.بزرگترین.تولیدکنندگان.این.محصول.در.جهان.به.ش��مار.می..آید..همچنین.
ش��رکت.ماکو.از.س��ه.کارخانه.بزرگ.در.سه.شهر.مختلف.اتریش.و.همچنین.تعداد.بسیاری.
انبار.در.سراس��ر.جهان.برخوردار.اس��ت..ماکو.با.این.توانمدی.ها.امروزه.س��هم.باالیی.را.از.

بازارهای.جهانی.در.اختیار.گرفته.است.
.به غیر از یراق آالت آیا محصول دیگری را نیز ارائه می کنید؟

از.جمل��ه.محصوالت.دیگر.ما.دو.نوع.پیچ.اس��ت.که.از.مال��زی.و.تایوان.وارد.کرده.و.به.
مشتریان.خود.عرضه.می.کنیم.

.شما برای یراق آالتی که عرضه می کنید چه خدماتی را ارائه می دهید؟
البرز.یراق.محصوالت.خود.را.به.مدت.ده.سال.تضمین.کرده.است..همچنین.این.تضمین.
به.صورت.گارانتی.تعویض.می.باش��د،.اما.جالب.توجه.اس��ت.که.در.مدت.فعالیت.البرز.یراق.

تاکنون.هیچ.مرجوعی.نداشته.یا.از.سوی.مشتریان.هیچ.خرابی.گزارش.نشده.است.
.با برخی از مشتریان شـما که صحبت می کردیم، نسـبت به تامین مواد مورد 
نیاز خود توسط شرکت شما اطمینان خاطر دارند. چگونه چنین اعتماد و اطمینانی 

را در بازار ایجاد کردید؟
آس��ودگی.خاطر.مش��تریان.همواره.یکی.از.اهداف.اصلی.مدیریت.البرز.یراق.بوده.است..
البته.پیش.از.همه.کوشیده.ایم.تا.خیال.مشتریان.را.نسبت.به.کیفیت.باالی.محصوالتی.که.
از.البرز.یراق.دریافت.می.کنند،.راحت.کنیم..این.هدف.را.با.دقت.و.وسواسی.که.در.انتخاب.
برندهای.خود.به.کار.برده.ایم،.محقق.ساختیم..اما.به.هر.حال.مدیران.کارگاه.های.ساخت.در.
و.پنجره.همواره.نس��بت.به.زمان.دریافت.کاالهای.سفارشی.خود.وسواس.دارند؛.به.عبارتی.
س��رعت.ارس��ال.مواد.مورد.نیاز.به.کارگاه.ه��ای.برای.آنها.اهمی��ت.دارد..از.این.رو.تالش.
کرده.ایم.از.این.جهت.نیز.در.مشتریان.خود.اطمینان.خاطر.به.وجود.آوریم..برای.این.منظور.
م��ا.انبارهای.بزرگی.در.تهران.و.تبریز.داریم.که.همواره.انبوهی.از.اقالم.مختلف.یراق.آالت.
را.در.آنها.نگهداری.می.کنیم..به.عالوه.در.بیش��تر.اس��تان.های.کشور.نمایندگی.هایی.داریم.
که.آنها.نیز.از.انبارهای.مملو.از.کاال.برخوردار.هستند..از.این.رو،.همه.مشتریان.البرز.یراق.
آگاه.هس��تند.که.در.کمترین.زمان.ممکن.اقالم.درخواس��تی.آنها.ارسال.شده.و.از.این.بابت.

هیچ.نگرانی.ندارند.
.به نظر شـما آیا اسـتفاده از انـواع مختلف یراق آالت، تاثیری بـر کیفیت در و 

پنجره های تولیدی دارد؟
بدون.تردید..در.وهله.اول.هرچه.یراق.آالت.اس��تفاده.ش��ده.در.پنجره.ها.کیفیت.باالتری.
داش��ته.باشند،.پنجره.های.تولید.شده.نیز.دارای.کیفیت.باالتری.خواهند.بود..در.وهله.دوم،.
اس��تفاده.از.یراق.آالتی.که.کارایی.باالتری.دارند.نیز.کیفیت.پنجره.ها.را.افزایش.خواهد.داد..
برای.مثال.پنجره.هایی.که.در.آنها.از.یراق.آالت.دوجهته.یا.فولکس.واگنی.اس��تفاده.ش��ده،.
طبیعت��ا.از.پنجره.های.دارای.یراق.آالت.تک.جهته.کیفیت.بهتری.دارند..خوش��بختانه.اخیرا.
فروش.یراق.آالتی.از.قبیل.دوجهته.و.غیره.نس��بت.به.گذش��ته.افزایش.یافته.است،.که.این.

امر.خود.نشانی.از.توجه.بیشتر.تولیدکنندگان.به.کیفیت.محصوالت.خود.است..
.در کدام استان ها نمایندگی فروش دارید؟

م��ا.در.تمام.نقاط.ایران،.به.جز.اس��تان.های.کرمان،.سیس��تان.و.بلوچس��تان،.مازندران.و.

گی��الن.نمایندگی.فروش.داری��م..و.در.حال.حاضر.نیز.برای.اعطای.نمایندگی.به.اس��تان.

کرمان.مش��غول.مذاکره.هستیم..در.واقع.ما.همواره.در.پی.آن.بودیم.که.بتوانیم.یک.شبکه.

سراسری.از.شمال.تا.جنوب.کشور.تشکیل.دهیم.و.این.هدف.امروزه.در.حال.تحقق.است..

مش��تریان.ما.اکنون.این.اطمینان.خاطر.را.دارند.که.محصوالت.مورد.نیاز.خود.را.در.همان.
روز.سفارش.تحویل.بگیرند.

.امروزه شرکت البرز یراق یکی از بزرگترین و مطرح ترین شرکت های فعال در 
عرصه یراق آالت در و پنجره دوجداره است. شما به عنوان مدیر عامل این شرکت، 

چه عواملی را در کسب چنین جایگاهی در بازار ایران موثر می دانید؟
به.طور.کلی.نگاهی.که.از.ابتدا.در.این.شرکت.حاکم.بوده،.دلیل.اصلی.رسیدن.به.جایگاه.

کنونی.البرز.یراق.است..ما.همواره.بر.این.عقیده.بوده.ایم.که.توجه.به.منافع.مشتری.نهایی.

و.عرضه.محصولی.مطابق.با.اس��تانداردهای.جهانی،.یک.وظیفه.ملی.است.و.برای.رسیدن.

به.این.هدف.تالش��ی.مس��تمر.را.در.صدر.برنامه.های.خود.قرار.داده.ایم..برای.رس��یدن.به.

ای��ن.هدف.از.ابتدا.س��عی.کرده.ایم.که.نیروی.انس��انی.کارآمد.و.ماهری.را.جذب.ش��رکت.

کنی��م..همانطور.که.اش��اره.کردم،.توجه.ب��ه.کیفیت.محصوالتمان.نیز.هم��واره.از.اهمیت.

فوق.العاده.ای.برخوردار.بوده.اس��ت..ضمن.اینکه.کوشیده.ایم.کیفیت.باالی.محصوالت.خود.

را.با.قیمت.هایی.رقابتی.و.منطقی.برای.مش��تریان.خود.جذاب.بسازیم..البته.باید.اشاره.کنم.

که.ما.در.حد.امکان.محصوالت.خود.را.با.س��ود.کم.اما.به.صورت.عمده.به.مش��تریان.خود.

عرضه.می.کنیم.و.در.مرحله.نهایی.نیز.این.محصول.باکیفیت.و.برخوردار.از.قیمت.رقابتی،.

به.س��رعت.و.به.موقع.به.دست.مشتریان.می.رسد..این.ها.همه.از.مهمترین.عواملی.است.که.
البرز.یراق.را.به.جایگاه.امروزی.آن.در.بازار.ایران.رسانده.است.



96
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

هر
.م

�م.
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

 ای
ره

جـ
پن

212

ش
زار

گـ

توان رقابت در بازار جهانی
در بازدید پنجره ایرانیان از آکپا و گفتگوی اختصاصی با غالمرضا حکیمی مطرح شد:

 از تاریخچه کارخانه برایمان بگویید. آکپا چه مسـیری را طی کرده اسـت تا به 
جایگاه امروز خود برسد؟

کارخانه.آکپا.در.س��ال.1387.تاس��یس.ش��ده.اس��ت..این.کارخانه.در.فاز.نخس��ت.خود.

در.زمین��ی.به.مس��احت.15.هزار.مترمربع.راه.اندازی.ش��د.که.خط.تولی��د.پروفیل.با.بیلت.

آلومینیومی.و.همچنین.خط.رنگ.الکتوراس��تاتیک.را.شامل.می.شد..در.حال.حاضر.آکپا.در.

زمینی.به.مس��احت.35.هزار.مترمربع.و.فضای.س��النی.16.هزار.مترمربع.فعالیت.تولیدی.
خود.را.ادامه.می.دهد.

 نحوه همکاری شما با شرکت آکپای ترکیه چگونه است؟

ما.برای.به.دست.آوردن.الگویی.مطلوب.برای.تولید.پروفیل.آلومینیومی.محصوالت.یک.

ش��رکت.ایتالیایی.را.مورد.مهندس��ی.معکوس.قرار.دادیم..اما.از.آنجا.که.قالب.های.موجود.از.

کیفیت.مناس��ب.برخوردار.نبودند،.س��راغ.ش��رکت.آکپای.ترکیه.رفته.و.با.آنها.وارد.مذاکره.

شدیم..نتیجه.این.مذاکرات.آن.بود.که.شرکت.آکپای.ترکیه.در.ایران.کارخانه.ای.احداث.کند.
و.30درصد.مالکیت.آن.را.در.اختیار.داشته.باشد.و.70درصد.آن.متعلق.به.ما.باشد..

 ظاهرا مجموعه شما فراتر از کارخانه آکپا و تولید آلومینیوم است؟
بله..ما.پس.از.راه.اندازی.خطوط.تولید.آلومینیوم.به.س��راغ.تولید.یراق.آالت.رفته.و.کارخانه.
آالک��س.را.اح��داث.کردیم..ما.امروز.به.نقطه.ای.رس��یده.ایم.که.می.توانی��م.تمامی.نیازهای.

ره:
شـا

ا

گروه خبری پنجره ایرانیان در سومین بازدید خود از مراکز تولیدی و بازرگانی مهم صنعت در و پنجره تبریز به سراغ بزرگترین تولیدکننده پروفیل 
آلومینیـوم کشـور رفـت. هفتمین نمایشگاه در و پنجره تبریز مصادف بـود با بازدیدهای دوره ای نشریه پنجره ایرانیـان و این بار نوبت به کارخانه 
بزرگ آکپا رسـیده بود. آنچه گروه خبری در این بازدید مشاهده کرد، در واقع دسـتاوردی عظیم برای بخش تولیدی کشور است. دستاوردی که به 
همت مردی با کوله باری از تجربه حاصل شده و در میان مراکز صنعتی نام آشنای قطب صنعتی کشور، یعنی تبریز چون نگینی فروزان می درخشد. 
سـیروس حکیمی بزرگمردی از سـرزمین آذربایجان که عمر خود را عاشـقانه صرف اعتالی توان تولیدی کشور کرده است، امروز حاصل زحماتی 
را که در این راه به جان خریده به دو فرزند برومند خود سـپرده اسـت. دو کارخانه بزرگ آکپا و آالکس حاصل عمری تالش بی قفه اسـت. غالمرضا 
حکیمی فرزند ارشـد وی در حال حاضر مدیریت کارخانه آکپا را برعهده دارد و با تدبیر خود و زیر سـایه هدایت های مشفقانه پدر به خوبی از عهده 
اداره چنین مجموعه عظیمی برآمده اسـت. بازدید از این مجموعه بزرگ فرصت بسـیار مغتنمی بود برای پنجره ایرانیان تا با قلب آلومینیوم کشور 
از نزدیک آشنا شود. در این دیدار ضمن بازدید از بخش های متعدد آکپا و آشنایی با خط تولید پروفیل آلومینیوم، گفتگویی انجام دادیم با غالمرضا 

حکیمی. در ادامه گزارش تصویری این بازدید و گفتگو از نظر شما می گذرد:
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کس��انی.را.ک��ه.قصد.آغاز.فعالیت.در.حوزه.س��اخت.در.و.پنجره.آلومینیوم��ی.دارند،.برآورده.

س��ازیم..در.کنار.تولید.یراق.آالت.و.پروفیل.آلومینیوم.ماش��ین.آالت.س��اخت.در.و.پنجره.و.

نرم.افزارهای.مورد.نیاز.را.نیز.ارائه.می.دهیم..بنابراین.کسی.که.به.آکپا.مراجعه.کرده.باشد.از.
هیچ..نظر.ناامید.بازنمی.گردد.

 ما در بازدید خود از بخش های مختلف کارخانه های آکپا و آالکس متوجه عظمت 
این مجموعه شـدیم. مسـلما وجود چنیـن مجموعه ای فرصتی مغتنـم برای خطه 
آذربایجان اسـت. فکر می کنید چه تاثیری بر صنعت ساخت در و پنجره آلومینیومی 

در آذربایجان داشته اید؟
از.زمان.تاسیس.آکپا.در.منطقه،.کارگاه.های.بسیاری.به.ساخت.در.و.پنجره.های.آلومینیومی.
س��وق.یافته.اند..ش��اید.بتوانم.بگویم.که.امروزه.آذربایجان.شرقی.به.مهد.صنعت.در.و.پنجره.

آلومینیومی.تبدیل.شده.است.
 محصوالت شما در چه نقاطی از کشور توزیع می شود؟ آیا صادرات نیز داشته اید؟
در.حال.حاضر.پروفیل.آکپا.در.بسیاری.از.نقاط.کشور.توزیع.می.شود.و.مناطق.مهمی.مانند.
تهران،.ش��یراز.و.اصفهان.بیش��ترین.میزان.آلومینیوم.خود.را.از.آکپا.تهیه.می.کنند..همچنین.
ش��رکت.هایی.وجود.دارند.که.برای.آنها.به.صورت.اختصاص��ی.پروفیل.تولید.می.کنیم..البته.
فروش.ما.به.بازارهای.داخلی.محدود.نشده.است،.ما.امروزه.به.کشورهای.مختلفی.از.جمله.

افغانستان،.عراق،.تاجیکستان.و.ترکمنستان.صادرات.داریم..
 ظاهرا آکپا طرح توسـعه ای را نیز در دسـتور کار خود دارد. ممکن است درباره 

آن توضیح دهید.
در.ح��ال.حاضر.آکپ��ا.در.زمینه.الکترواس��تاتیک.و.رنگ.دکورال.حرف.اول.را.در.کش��ور.
می.زند..اما.در.بحث.آنادایز.مشکالتی.داشتیم.و.مجبور.بودیم.از.امکانات.همکاران.خود.بهره.
ببری��م..اما.از.آنجایی.که.کیفیت.آنادایز.چندان.راضی.کننده.نبوده.و.همچنین.بعد.مس��افت.
دردس��رهایی.را.برایمان.ایجاد.می.کرد،.تصمیم.گرفتیم.از.این.نظر.نیز.مس��تقل.ش��ویم..به.
همین.منظور.قرار.است.تا.چند.ماه.دیگر.خط.آنادایز.آکپا.را.به.عنوان.فاز.سوم.این.مجموعه.
در.س��الن.هایی.مجزا.راه.اندازی.کنیم...ماش��ین.آالت.این.خط.از.کشور.ایتالیا.خریداری.شده.
و.هم.اکن��ون.در.حال.نصب.و.راه.اندازی.هس��تیم..امیدواری��م.بتوانیم.به.زودی.این.خط.را.به.

بهره.برداری.برسانیم.
 سیستم فروش شما به چه صورتی است؟

ش��یوه.فروش.ما.به.ص��ورت.50درصد.نقدی.و.مابقی.در.مدت.زمان.ی��ک.تا.دو.ماه.و.به.

صورت.چکی.دریافت.می.ش��ود..با.توجه.به.باال.بودن.کیفیت.پروفیل.های.آلومینیوم.آکپا.در.

زمینه.فروش.با.هیچ.مشکلی.روبرو.نیستیم..روی.هم.رفته.کیفیت.محصوالت.آکپا.به.همراه.

قیمتی.که.برای.آن.تعیین.می.کنیم،.محصولی.کامال.رقابتی.را.در.بازار.ش��کل.داده.اس��ت..

قیمت.های.ما.کامال.رقابتی.هستند.و.با.توجه.به.کیفیت.آن.هرگز.قابل.مقایسه.با.قیمت.های.
موجود.در.بازار.نمی.باشند.

 ظاهرا آکپا چندین بار از سوی مقام های مسئول مورد تقدیر قرار گرفته است.
بل��ه..آکپ��ا.موفق.به.اخ��ذ.تندیس.برند.برتر.از.طرف.س��ندیکای.بین.الملل��ی.آلومینیوم.و.
گواهینامه.فنی.از.طرف.مرکز.تحقیقات.وزارت.مسکن.و.شهرسازی.شده.است..همچنین.از.

سوی.سازمان.تامین.اجتماعی.به.عنوان.کارفرمای.حامی.کارگران.معرفی.شده.ایم.
 در حال حاضر در این مجموعه چه تعداد نیرو مشغول به کار هستند؟

هم.اکن��ون.در.فازهای.یک.و.دو،.یعنی.کارخانه.های.آکپا.و.آالکس،.200.کارگر.و.کارمند.

اداری.مشغول.به.کار.هستند.که.با.راه.اندازی.فاز.سوم.این.تعداد.به.250.تا.280.نفر.خواهد.

رسید..کلیه.پرسنل.آکپا.از.همه.نظر.تامین.هستند،.و.تسهیالت.مختلفی.از.جمله.وام.قرض.

الحس��نه.برای.آنان.تدارک.دیده.شده.اس��ت..آنها.نیز.متقابال.با.خیالی.آسوده.و.با.عالقه.به.
کار.تولیدی.خود.مشغول.هستند.

 شـما به عنوان برترین شـرکت تولید پروفیل آلومینیوم در ایران، فکر می کنید 
توافـق حاصل شـده میان ایران و قدرت های بزرگ جهان چـه تاثیری بر صنعت و 

همچنین بازار آلومینیوم خواهد گذاشت؟
به.نظر.من.ش��رایط.بس��یار.بهتر.خواهد.ش��د..همانطور.که.می.دانید.امروزه.ش��رکت.های.
بس��یاری.در.این.زمینه.مثال.در.ترکیه.فعال.هس��تند،.با.این.حال.همگی.آنها.از.فروش.خود.
راضی.می.باشند..برای.نمونه.شرکت.آکپای.ترکیه.مشغول.صادرات.محصوالت.خود.به.69.

تا.70.کشور.مختلف.است..با.توجه.به.اینکه.ظرفیت.فعالیت.در.ایران.بسیار.بیشتر.از.ترکیه.

اس��ت،.بدون.تردید.در.صورتی.که.تحریم.ها.برداشته.شوند،.تولیدکنندگان.ایرانی.به.خوبی.از.
عهده.رقابت.با.چنین.شرکت.هایی.برمی.آیند.

 یعنی هیچ نگرانی از حضور مستقیم تولیدکنندگان خارجی در بازار ایران ندارید؟
به.هیچ.وجه..بازار.ایران.بس��یار.گس��ترده.است..از.این.گذشته،.کش��ورهایی.در.اطراف.ما.
هستند.که.در.اثر.جنگ.تخریب.شده.اند..این.کشورها.باالخره.روزی.نیاز.به.بازسازی.خواهند.
داشت.و.در.این.میان.بازار.بسیاری.خوبی.هم.برای.پروفیل.ایجاد.خواهد.شد..در.صورت.لغو.
تحریم.ها.قطعا.ش��رایط.بسیار.خوبی.نیز.برای.ما.پیش.خواهد.آمد..امیدواریم.یکی.از.ثمرات.
لغو.تحریم.ها.برابر.شدن.قیمت.بازار.ایران.با.قیمت.های.جهانی.باشد..متاسفانه.اکنون.قیمت.
آلومینیوم.به.صورت.مافیایی.درآمده.اس��ت.و.با.قیمت.جهانی.اختالف.چش��مگیری.دارد..ما.
در.حال.حاضر.برای.تهیه.مواد.اولیه.خود.با.هزاران.مش��کل.روبرو.هس��تیم..اما.اگر.بتوانیم.
مواد.اولیه.را.با.قیمت.های.جهانی.خریداری.کنیم،.توان.رقابتی.شرکت.باال.رفته.و.به.راحتی.
خواهیم.توانست.مثال.در.عراق.کاالی.خود.را.با.کمترین.قیمت.نسبت.به.رقبای.ترک.خود.
به.فروش.برسانیم؛.زیرا.هزینه.تولید.در.ترکیه.بسیار.باالتر.از.ایران.است..من.مطمئن.هستم.

که.در.دوره.پس.از.تحریم.بازار.بسیار.بهتری.پیش.روی.ما.خواهد.بود.
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یراق ایرانی؛ ضامن کیفیت
در بازدید پنجره ایرانیان از آالکس و گفتگوی اختصاصی با مسعود حکیمی مطرح شد:

 درباره پیشینه و وضعت فعلی آالکس برای ما بگویید. چه شد که به فکر تولید 
یراق آالت آلومینیوم افتادید؟

همزمان..با.تاس��یس.شرکت.آکپا.در.س��ال.1387.و.آغاز.تولید.پروفیل.های.آلومینیومی.

باکیفی��ت.و.متنوع.در.انواع.مقاطع.اختصاصی.نرم��ال.و.ترمال.بریک،.آنچه.بیش.از.همه.

در.صنعت.در.و.پنجره.برای.گروه.صنعتی.حکیمی.احس��اس.می.ش��د.ضعف.صنعت.کشور.

در.زمین��ه.تولید.یراق.آالت.در.و.پنجره.آلومینیوم��ی.بود.و.همین.امر.جرقه.ای.بود.تا.ایده.

تولید.یراق.آالت.در.مجموعه.آالکس.شکل.گیرد.و.باالخره.در.سال.1388.اولین.فاز.تولید.

محصوالت.در.ش��رکت.آالکس.کلید.خورد.و.در.مراحل.بعدی.با.راه.اندازی.خطوط.جدید.

تولیدی،.امروز.به.نقطه.ای.رسیدیم.که.حدود.هفت.درصد.از.یراق.آالت.مصرفی.کشور.را.

تولید.می.کنند..ظرفیت.تولید.کارخانه.حدود.1000.تن.در.س��ال.می.باش��د.و.حدود.یکصد.

نفر.پرسنل.رسمی.در.واحد.تولیدی.مشغول.فعالیت.می.باشند..کارخانه.آالکس.در.زمینی.

به.مس��احت.ده.هزار.متر.مربع.مش��تمل.بر.س��الن.تولید،.ریخته.گ��ری،.مونتاژ.و.خطوط.

رن��گ.البراتوار.کنترل.کیفی.و.تحقیقات.علمی.و.مجموعه.اداری.می.باش��د..همچنین.در.

مرحله.بعدی.توسعه.محصوالت.آالکس،.قصد.داریم.تولید.یراق.آالت.کابینت.و.نرده.های.
آلومینیومی.را.راه.اندازی.کنیم..............................................................

 با توجه به وسعت واحد تولیدی آالکس، که ما در بازدید خود از نزدیک شاهد 
آن بودیم، قطعا نحوه مدیریت این مجموعه امر خطیر و حساسـی اسـت. آیا در 
حال حاضر سیستم مدیریتی خاصی در آالکس حاکم است یا به همان روش های 

ره:
شـا

ا
گـروه خبـری پنجره ایرانیـان چهارمین بازدید خود از مراکز تولیـدی و بازرگانی مهم صنعت در و پنجره تبریز را به یکـی از معدود تولیدکنندگان 
یراق آالت اختصاصی آلومینیومی کشورمان اختصاص داده بود. هفتمین نمایشگاه در و پنجره تبریز، امسال همزمان بود با بازدید پنجره ایرانیان از 
مراکز صنعتی و تجاری شهر تبریز، و این بار نوبت به کارخانه بزرگ آالکس رسیده بود. این مجموعه تولیدی بزرگ نیز یکی دیگر از دستاوردهای 
مجموعه حکیمی است که در سایه تدبیر و تخصص سیروس حکیمی جایگاه ویژه و منحصربفردی را در بازار در و پنجره آلومینیوم به دست آورده 
است و اکنون تحت مدیریت فرزند برومند وی مسعود حکیمی  در حال تولید انواع یراق آالت اختصاصی آلومینیوم است. آالکس در کنار آکپا مجموعه 
بزرگی را تشکیل می دهند که تقریبا تمام نیازهای راه اندازی یک کارگاه آلومینیوم را تامین می کنند. گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان به بازدید از 
بخش های مختلف کارخانه آالکس پرداخت و از تکنولوژی برتر این واحد تولیدی دیدن کرده و با مدیرعامل آن به گفتگو نشست. در ادامه گزارش 

تصویری و این گفتگو از نظر شما می گذرد:
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کش��ور.عرضه.می.شود..همچنین.آالکس.در.ش��هرهای.بزرگ.نیز.دفتر.نمایندگی.رسمی.
دارد.که.اطالعات.مربوط.به.دفاتر.نمایندگی.آالکس.در.وبسایت.شرکت.موجود.است..

 آیا تاکنون برنامه ای جهت صادرات تولیدات آالکس داشته اید؟
متاس��فانه.کشور.ما.در.10.س��ال.اخیر.به.واس��طه.اعمال.تحریم.های.ظالمانه.در.حوزه.
ص��ادرات.با.مش��کالت.عدیده.ایی.روب��ه.رو.بود..آالک��س.نیز.با.توجه.به.این.مش��کالت.
بین.الملل��ی.و.اقتص��ادی.و.همچنین.موانع.بازدارنده.در.زمین��ه.مبادالت.گمرکی.در.طول.
س��ال.های.اخیر.در.حوزه.صادرات.فعالیت.قابل.مالحظه.ایی.نداش��ته،.اما.با.وجود.کلیه.این.
موانع.دس��ت.و.پا.گیر.محصوالت.خود.را.به.کش��ورهای.عراق،.افغانس��تان،.ارمنس��تان.و.
جمهوری.آذربایجان.صادر.می.کنیم..همچنین.با.توجه.به.توافقات.انجام.شده.برنامه.ریزی.
ویژه.ایی.جهت.گس��ترش.صادرات.به.کش��ورهای.فرا.منطقه.ایی.داری��م.که.امیدواریم.در.
فضای.پساتحریم.با.بهبود.اوضاع.سیاسی.و.اقتصادی..این.برنامه.مدون.را.به.اجرا.درآوریم..
 ارزیابی شـما از توافق انجام شـده میان ایران و قدرت های بزرگ و احتمال 

برچیده شدن تحریم ها چیست؟
پس��اتحریم.را.می.توان.به.دو.دوره.کوتاه.مدت.و.بلند.مدت.تقسیم.کرد..در.دوران.کوتاه.
مدت.که.به.اعتقاد.بنده.بیش.از.6.ماه.طول.نخواهد.داش��ت،.رکود.بازار.و.موارد.ناش��ی.از.
این.رکود.را.همچنان.مش��اهده.خواهیم.کرد..اما.دوره.دوم.پس��اتحریم.در.پی.این.دوران.
کوتاه.مدت.فرا.خواهد.رسید..بار.سنگین.موانع.و.مشکالت.پیش.آمده.در.دوره.کوتاه.مدت.
نیازمند.برنامه.ریزی.مناس��بی.است.که.اگر.درآن.دوره.این.مهم.به.تحقق.بپیوندد.در.دوره.
دوم.اوضاع.اقتصادی.بهبود.مناسبی.خواهد.داشت..صنایع.در.رقابت.با.برندهای.بین.المللی.

به.سمت.ارتقاء.کیفیت.رفته.و.نهایتا.بازار.نیز.به.ثبات.الزم.خواهد.رسید....

 بـرآورد شـما از وضعیـت اقتصـادی موجـود در کشورمـان چیسـت؟ و چـه 
چشم اندازی از آینده پیش رو دارید؟

به.جز.مش��کالت.اقتصادی.موجود.به.علت.نرخ.سود.بانکی.باال،.جذابیت.صنعتی.برای.

س��رمایه.گذاری.از.بین.رفته.و.دولت.نیز.در.ش��رایط.کنونی.ب��ا.تزریق.نقدینگی،.نمی.تواند.

اوضاع.را.بهبود.بخش��د..چراکه.تزریق.نقدینگی.باعث.افزایش.تورم.خواهد.ش��د..چنانچه.

در.دولت.قبل.این.اتفاق،.در.زمانی.که.بیش��ترین.درآمدهای.نفتی.طول.تاریخ.را.داش��تیم،.

تجربه.تلخ.ش��رایط.بد.اقتصادی.را.ایجاد.کرد..امروز.دولت.می.تواند.با.کاهش.نرخ.س��ود.

بانکی.اوضاع.را.بهتر.از.گذشته.تحت.کنترل.قرار.دهد..یقینا.ایران.ما.از.هر.حیث.و.در.هر.

زمینه.ای.شرایط.مناسب.سرمایه.گذاری.و.بهره.وری.را.دارا.می.باشد،.کشور.ما.هم.در.زمینه.

نیروی.کار.ارزان.و.انرژی.ارزان.از.جمله.معدود.کشورهایی.است.که.اگر.تکنولوژی.مناسب.

را.در.اختیار.داش��ته.باشد،.به.سرعت.می.تواند.خود.را.به.رش��د.اقتصادی.جوامع.بین.المللی.

برساند..در.سال.های.اخیر.به.دلیل.تحریم.ها،.نتوانستیم.از.تکنولوژی.مناسب.و.ورود.آن.به.

کش��ور.بهره.مند.شویم..اما.تصور.می.کنم.در.شرایط.پساتحریم.با.ورود.تکنولوژی.نوین.به.

کشور.و.رفع.پاره.ای.از.مشکالت.دست.و.پا.گیر،.نام.ایران.به.عنوان.یک.کشور.باثبات.در.
منطقه.مطرح.و.به.رشد.اقتصادی.مطلوب.برسد.

سنتی آالکس را اداره می کنید؟
چنان.که.مس��تحضرید.محیط.س��ازمان.ها.در.دو.دهه.اخیر.تغییرات.عظیم.و.پرش��تابی.
داش��ته.اس��ت..این.تغییرات.ش��امل.حرک��ت.از.جامعه.صنعت��ی.به.جامع��ه.اطالعاتی،.از.
تکنولوژی.نیروافزا.به.تکنولوژی.دانش.افزا،.از.اقتصاد.ملی.به.اقتصاد.جهانی،.از.کوتاه.مدت.
به.بلندمدت،.از.کمیت.به.کیفیت.و.از.دموکراس��ی.نماینده.ای.به.مشتری.گرایی.بوده.است..
از.این.نظر.امروزه.مدیریت.س��نتی.در.س��ازمان.های.بزرگ.دیگر.جوابگو.نیست..در.نتیجه.
ش��رکت.آالکس.با.بهره.مندی.از.سیستم.مدیریتی.نوین.یکپارچه.سعی.در.مدیریت.دانش،.
آراستگی.محیط.کار،.برنامه.ریزی.استراتژیک.و.نهایت.رضایتمندی.مشتریان.دارد..سیستم.
تولید.کارخانه.آالکس.نیز.بر.برنامه.ریزی.منابع.تولیدی.)MRD(،.تولید.به.هنگام.)JIT(.و.

تکنولوژی.تولید.بهینه.)OPT(.استوار.است.
 آالکس دقیقا چه محصوالتی را تولید می کند؟

محصوالت.آالکس.ش��امل.انواع.دس��تگیره.های.در.و.پنجره،.س��ت.های.دوحالته،.انواع.

بلبرینگ.های.آلومینیومی.و.پالس��تیکی،.انواع.فیکس��رهای.آلومینیومی.پرسی.و.پانچی،.

انواع.فیکس��رهای.پالس��تیکی.و.دایکاس��تی.و.فلزی،.انواع.لواله��ای.در.و.پنجره،.انواع.

الس��تیک.های.نصب.شیش��ه.و.المل،.انواع.مویی.ها،.انواع.نگهدارنده.ها.شامل.جلوقفلی،.

درپوش،.ضربه.گیر،.انواع.ابزار.آالت.و.ماشین.آالت،.ساخت.انواع.در.و.پنجره.و.همچنین.

پنجره.توری.می.باش��د.که.اکثر.محصوالت.تولیدی.آالکس.در.سبد.صادراتی.آن.نیز.قرار.

می.گیرند..بعضی.از.محصوالت.مانند.لیفت.انداسالید.و.تیلت.انداسالید.)فولکس.واگنی(.و.

همچنین.ست.های.دو.حالته.و.برخی.انواع.الستیک.ها.به.علت.نرخ.بازگشت.سرمایه.برای.

تولید.توجیه.اقتصادی.ندارند.و.در.حال.حاضر.در.ش��رکت.تولید.نمی.شوند..ولی.با.توجه.به.

تغییرات.حاکم.بر.اقتصاد.ش��رکت.آالکس.در.برنامه.ریزی.بلند.مدت.خود.قصد.راه.اندازی.
خطوط.تولیدی.محصوالت.مذکور.را.دارد.

به.طور.کلی.در.و.پنجره.های.آلومینیومی.با.توجه.به.مزیت.و.ویژگی.های.خود،.امروزه.از.

جایگاه.خاصی.در.بازار.برخوردار.شده.اند..از.مهمترین.مزیت.های.آلومینیوم.نسبت.به.سایر.

سیس��تم.ها.به.صورت.تیتروار.می.توان.به.این.موارد.ش��اره.کرد:.اس��تحکام.و.قدرت.خنثی،.

سختی،.اتصاالت،.نصب.یراق.آالت،.سیستم.های.کشویی،.رنگ.پذیری،.مقاومت.در.برابر.

آتش،.کاالی.س��رمایه.ای.و.مقاومت.در.برابر.شرایط.اقلیمی..از.این.رو.شرکت.آالکس.در.
جهت.تهیه.یراق.آالت.آلومینیومی.بیش.از.پیش.تالش.کرده.و.خواهد.کرد.

 کیفیت محصوالت تولیدی آالکس را در چه حدی می دانید؟
همانطور.که.می.دانید،.شرکت.آالکس.برند.برتر.صنعت.آلومینیوم.کشور.می.باشد.و.کلیه.
محصوالت.این.شرکت.براساس.استاندارها.و.بابهره.گیری.از.تجهیزات.روز.اروپا.و.با.درجه.
کیفی.بس��یار.باالیی.تولید.می.ش��ود..آالکس.همواره.بر.کیفیت.محصوالت.خود.بیشترین.
اهمی��ت.را.داده.و.مواردی.چون.قیمت.محصوالت.و.س��ود.حاصل.از.آنها.در.درجه.بعدی.
اهمی��ت.برای.مدی��ران.آالکس.قرار.دارد..از.این.رو.کلیه.تولی��دات.آالکس.از.درجه.کیفی.

باالیی.برخوردار.است.
 در خصوص اسـتانداردها یـا گواهینامه هایی که آالکس موفق به دریافت آنها 

شده، کمی توضیح دهید.
ش��رکت.آالکس.تا.کنون.موفق.به.اخذ.گواهینامه.های.ایزو.9001،..ایزو.10002،.ایزو.
14001.و.ایزو.18001.ش��ده.و.همچنین.توانس��ته.اس��ت.دو.گواهینامه.IMS.و.CE.از.
ش��رکت.IUV..آلمان.دریافت.کند.که.تصویر.همه.این.گواهینامه.ها.در.وبس��ایت.رسمی.
ش��رکت.آالکس.موجود.اس��ت..همچنین.استاندارد.کارخانه.ای.از.س��ازمان.ملی.استاندارد.
ایران.و.گواهینامه.های.برند.برتر.صنایع.آلومینیوم.کش��ور،.کارآفرین.نمونه.کشور،.خانواده.
کارآفرین.نمونه.و.جوان.کارآفرین.نمونه.کش��ور.از.اداره.کل.کار.و.امور.اجتماعی،.از.دیگر.

استانداردهایی.است.که.در.طول.این.سال.ها.دریافت.کرده.ایم..
 آیا شرکت شما با شرکت آالکس ترکیه ارتباطی دارد؟

ش��رکت.ما.تحت.لیسانس.ش��رکت.آالکس.ترکیه.می.باشد..این.شرکت.با.بهره.مندی.از.
تکنولوژی.روز.اروپا.به.تولید.یراق.آالت.آلومینیوم.مشغول.است.

 تاکنون چه میزان از بازار یراق آالت کشور را از آن خود کرده اید؟
براس��اس.آمارها.و.برآوردهای.انجام.شده.یقینا.و.تحقیقا.حداقل.نیمی.از.بازار.یراق.آالت.
نرمال.کش��ور.در.اختیار.آالکس.می.باش��د.و.محصوالت..ما.مس��تقیما.در.کلیه.استان.های.
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شش دهه تالش؛ شش دهه بالندگی
در بازدید پنجره ایرانیان از گروه صنعتی آهن فوالد جهان مطرح شد:

 گروه صنعتی آهن فوالد جهان چه مسیری را برای رسیدن به چنین جایگاهی 
پشت سر گذاشته است.

س��نگ.بنای.اولیه.آهن.فوالد.جهان.در.1337.با.هدف.تولید.س��ازه.های.فلزی.گذاشته.

ش��د..در.س��ال.1350.طرح.توسعه.ای.به.اجرا.گذاشته.ش��د.و.با.اخذ.پروانه.بهره.برداری.از.

صنای��ع.و.معادن،.این.مجموعه.کار.خود.را.در.زمینه.تولید.مخازن.س��وخت.آغاز.کرد..در.

س��ال.1365.مدیران.آهن.فوالد.جهان.تصمیم.گرفتند.تولید.پروفیل.های.باز.را.در.دستور.

کار.خود.قرار.دهند..در.س��ال.1371.آهن.فوالد.جهان.باز.هم.س��بد.محصوالت.خود.را.

گسترش.داد.و.در.خصوص.تهیه.و.توزیع.مقاطع.فوالدی.و.ورق.آغاز.به.کار.کرد..با.توجه.

به.نیروی.انسانی.ماهر.و.کارآمدی.که.در.خدمت.این.گروه.صنعتی.بود،.و.البته.به.واسطه.

تجهیزاتی.که.به.مجموعه.اضافه.ش��د،.آهن.فوالد.جهان.توانس��ت.در.زمینه.تولید.سوله.

و.س��ازه.های.فلزی.و.تامین.مواد.اولیه.کارخانجات.صنعتی.نیز.وارد.عمل.شود..در.نهایت.

واحد.تولید.پروفیل.های.تقویتی.در.و.پنجره.هایی.یو.پی.وی.س��ی.راه.اندازی.شد..در.حال.

حاض��ر.نیز.گ��روه.صنعتی.آهن.فوالد.جهان.با.نیروی.انس��انی.50.نفره.خود.فعالیت.های.

خود.را.پی.می.گیرد..الزم.به.توضیح.است.که..در.حال.حاضر.گروه.صنعتی.آهن.و.فوالد.

جهان.با.داشتن.نیروهای.متخصص.و.مجرب.و.با.امکانات.پیشرفته،.یکی.از.مطمئن.ترین.

تولیدکنندگان.قطعات.ورقی.با.اس��تانداردهای.بین.المللی.در.ایران.است.و.قادر.است.کلیه.

ره:
شـا

ا
گروه صنعتی آهن فوالد جهان پنجمین مقصد بازدید گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان بود. این گروه خبری که همزمان با هفتمین 
نمایشگاه در و پنجره تبریز تهیه گزارش از مراکز عمده تولیدی و بازرگانی این شهر را در دستور کار قرار داشت، دیداری از نخستین 
و بزرگتریـن تولیدکننـده پروفیل گالوانیزه در کشور به عمل آورد. دیدار از مجموعه ای با بیش از شـش دهه قدمت و پیشینه ای پربار 
در زمینه انواع تولیدات فوالدی، بی شـک شـوق و هیجان فراوانی را برای اعضای گروه به همراه داشت. بازدید از بخش های مختلف 
کارخانـه عظیـم این گروه صنعتی، نشسـتن پای صحبت مدیر فروش آن و آگاهی از اینکـه فقط یکی از تولیدات این مجموعه یعنی 
گالوانیزه تقریبا کل بازار ایران را پوشش می دهد و اینکه بازارهای منطقه به تدریج  در حال سر فرود آوردن در مقابل آهن فوالد جهان 
هستند، حسی از غرور ملی را در هر بیننده ای بر می انگیخت. پس بازدید از نقاط مختلف کارخانه گفتگویی اختصاص داشتیم با جلیل 

خیره مسجدی )خیری(، مدیر فروش این مجموعه موفق. در ادامه گزارش تصویری این بازدید و گفتگو از نظر شما می گذرد:
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بازار چه مناطقی از کشور را پوشش می دهید؟
محصوالت.ما.در.کل.ایران.توزیع.می.ش��ود..بر.اس��اس.آماری.که.به.دس��تمان.رسیده.
حدود.70درصد.متقاضیان.پروفیل.گالوانیزه.ایران.به.صورت.مستقیم.از.آهن.فوالد.جهان.
اقالم.خود.را.تهیه.می.کنند؛.و.البته.بیش��تر.30.درصد.باقیمانده.نیز.به.صورت.غیر.مستقیم.

از.تولیدات.آهن.فوالد.جهان.استفاده.می.کنند.
 یعنی شـما نزدیک بـه صددرصد بازار گالوانیزه ایـران را در اختیار دارید. با 

چنین توانمندی، آیا صادرات نیز داشته اید؟
بله.ما.به.کشورهای.عراق،.افغانستان،.ارمنستان.و.ترکیه.صادرات.داشته.ایم..در.بسیاری.
موارد.نیز.این.صادرات.استمرار.داشته.است..برای.مثال.در.حال.حاضر.سه.سال.است.که.

به.صورت.مرتب.محصوالت.خود.را.به.عراق.می.فرستیم.
 آهن فوالد جهان از چه  استاندارد و گواهینامه معتبری برخوردار است؟

گ��روه.صنعتی.آهن.فوالد.جهان.تنها.دارنده.گواهینامه.ایزو.9002.س��ال.2008.تولید.
گالوانیزه.در.ایران،.از.دی.کیو.اس.کشور.آلمان.است.

سفارش��ات.مش��تریان.را.در.اسرع.وقت.تولید.کرده.و.تحویل.دهد..ضمن.اینکه.با..رشد.و.

پیشرفت.دانش.فنی.کارشناسان.این.واحد.تولیدی،.امروزه.بسیاری.از.ماشین.آالت.صنعتی.
این.مجموعه.نیز.توسط.متخصصان.خودمان.طراحی.و.ساخته.می.شود.

 در مورد پروفیل گالوانیزه تولیدی خود بیشتر توضیح دهید.
گروه.صنعتی.آهن.فوالد.جهان.نخس��تین.تولیدکننده.پروفیل.گالوانیزه.در.ایران.است.....
البته.از.زمان.آغاز.تولید.این.محصول.تغییراتی.را.در.فرایند.تولید.خود.داش��ته.ایم..ما.قبال.
با.دس��تگاه.های.پرس.دومتری.و.س��ه.متری.کار.می.کردیم..اما.با.توجه.به.تقاضای.بازار،.
دستگاه.های.مجهزتری.را.به.خط.تولید.اضافه.کردیم.و.اکنون.پروفیل.های.گالوانیزه.را.در.

شاخه.های.شش.متری.تولید.می.کنیم..مشتریان.این.ابعاد.را.بیشتر.می.پسندند..
 فرایند تولید پروفیل های تقویتی به چه صورت است؟

م��واد.اولیه.م��ورد.نیاز.برای.تولید.پروفیل.های.تقویتی،.ورق.رول.گالوانیزه.اس��ت..این.

ورق.ها.پس.از.ورود.به.کارگاه،.وارد.خط.تولید.می.ش��وند..در.ابتدا.ورق.های.رول.مس��طح.

شده.و.سپس.وارد.دستگاه.های.برش.نوار.رول.فرمینگ.و.بسته.بندی.می.شوند..ورق.ها.در.

این.دستگاه.ها.در.ابعاد.و.اندازه.های.مختلف.برش.داده.شده.و.آماده.بهره.برداری.می.شوند..
پس.از.این.مرحله،.این.ورق.ها.برای.تبدیل.به.عنصر.مقاوم.س��از.در.و.پنجره.های.یو.پی.

وی.سی،.آماده.می.گردند.
از چه نوع مواد اولیه ای برای تولید پروفیل های گالوانیزه استفاده می کنید؟

آهن.فوالد.جهان.از.بهترین.مواد.اولیه.موجود.در.بازار.اس��تفاده.می.کند..در.حال.حاضر.

در.بازار،.موادی.وجود.دارد.که.س��اخت.کشورهای.رومانی،.چینی.و.ترکیه.است..اما.آنچه.

که.بیشتر.از.همه.برای.ما.اهمیت.دارد،.کیفیت.است..از.این.جهت.ما.بهترین.مواد.موجود.
را.تهیه.می.کنیم.

 از نظـر شـما تولیدکنندگان در و پنجره چگونـه می توانند در تولیدات خود از 
گالوانیزه بیشترین بهره را ببرند؟

به.هر.حال.باید.توجه.داشته.باشید.که.گالوانیزه.عامل.تقویت.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.

است..از.این.جهت.تولیدکنندگان.هرچقدر.از.گالوانیزه.با.ضخامت.بیشتری.استفاده.کنند،.
محصوالت.آنها.مقاومت.و.کیفیت.باالتری.خواهد.داشت.

 ضخامت استاندارد برای گالوانیزه پنجره های یو.پی.وی.سی چقدر است؟
استانداردی.که.در.حال.حاضر.مثال.در.کشورهای.اروپایی.وجود.دارد،.2.5.تا.3.میلی.متر.

است..اما.استانداردی.که.در.ایران.وجود.دارد.1.5.میلی.متر.است.
 چگونه می توان گالوانیزه خوب را از بد در بازار تشخیص داد؟

از.ظاه��ر.گالوانیزه.نمی.توان.به.کیفیت.واقعی.آن.پی.ب��رد..البته.ضخامت.گالوانیزه.در.

این.میان.ویژگی.مهمی.است..اما.به.هرحال.خریداران.برای.اینکه.از.جنسی.که.خریداری.

می.کنند.اطمینان.داشته.باشند،.باید.در.ابتدا.روی.بازار.و.شرکت.های.عرضه.کننده.موجود.

مطالعه.داش��ته.باشند.و.برندهای.شناخته.ش��ده.ای.را.که.دارای.کیفیت.و.گواهینامه.های.
معتبر.هستند.شناسایی.و.از.آنها.خریداری.کنند.

 در حـال حاضر تولیدکنندگـان در و پنجره در خصوص خرید گالوانیزه با یک 
مشـکل روبـرو هسـتند. از آنجا که گالوانیـزه به دو روش متـری و وزنی در بازار 
عرضه می شـود، این ابهام وجود دارد که کدام شیوه به سود خریداران گالوانیزه 

است؟
بدون.تردی��د.خرید.به.صورت.وزنی.به.نفع.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.اس��ت..به.هرحال.
ع��ده.ای.در.ب��ازار.گالوانی��زه.را.به.صورت.متری.به.فروش.می.رس��انند..طبیعتا.دادوس��تد.
گالوانیزه.به.صورت.متری.کامال.به.س��ود.فروشندگان.آن.اس��ت..اما.ما.حدود.چهار.سال.
اس��ت.که.این.نحوه.فروش.را.متوقف.س��اخته.ایم؛.زیرا.در.روش.متری.مش��تریان.کامال.
متض��رر.می.ش��وند..به.طورکلی.متراژ.معیاری.اس��ت.که.در.آن.تقری��ب.راه.دارد،.اما.وزن.
معیاری.کامال.قطعی.اس��ت..از.این.جهت.ما.به.هم��ه.خریداران.گالواالنیزه.اکیدا.توصیه.

می.کنیم.که.به.صورت.متری.به.خرید.گالوانیزه.اقدام.نکنند..
 روش توزیع محصوالت شما در کشور چگونه است؟ آیا نمایندگی می پذیرید؟
روش��ی.که.در.شرکت.آهن.فوالد.جهان.در.حال.اجرا.می.باشد.عاملیت.فروش.است.و.

در.نقاط.مختلف.ایران.عامل.فروش.داریم.
 محصوالت تولیدی شما در چه مناطقی از کشور به فروش می رسد؟ به عبارتی 
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خط تولید پروفیل بازسازی راه اندازی شد
همزمان با بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از شرکت آسیا جام:

ره:
شـا

ا
شـرکت آسیا جام شـشمین مرکز تولیدی بود که مورد بازدید گروه خبری پنجره ایرانیان قرار گرفت. هفتمین نمایشگاه در و پنجره 
تبریـز، امسـال همراه بود بـا بازدیدهای اختصاصی پنجـره ایرانیان از مراکز تولیـدی و بازرگانی مهم صنعـت در و پنجره تبریز؛ از 
کارخانه هـای تولیدی پروفیل های آلومینیوم، یو.پی.وی.سـی و گالوانیـزه تا انبارهای توزیع کنندگان بزرگ یـراق آالت. از مهم ترین 
تولیدکنندگان پروفیل در تبریز، شرکت آسیا جام بود که به عنوان یکی از برترین های تبریز مورد بازدید این گروه خبری قرار گرفت. 
کارخانه شرکت آسیا جام در شهرک عالی نسب شهر تبریز واقع شده و در حال تولید پروفیل یو.پی.وی.سی با نام تجاری فنسترمن 
می باشد. شرکت آسیا جام تحت مدیریت آقای جعفری به تدریج در حال به دست آوردن جایگاه مناسبی در بازار رقابتی پروفیل ایران 
است. مدیریت آسیا جام که از جدیدترین تکنولوژی در تولید پروفیل بهره گرفته است، همواره بر اهمیت تجهیزات مناسب و به روز 
کارخانه برای حفظ کیفیت تولیدات خود آگاه بوده اسـت. همچنین به خدمت گرفتن کادری توانمند و با تجربه همچنین متخصصان 
فنی داخلی و خارجی یکی دیگر از راهکارهایی بوده که آسـیا جام برای ارتقای کیفیت پروفیل فنسـترمن اتخاذ کرده اسـت. ازجمله 
معیارهایی که همواره برای پروفیل فنسـترمن مد نظر قرار داشـته، استحکام باال و از همه مهمتر تطابق با شرایط مختلف جّوی بوده 
است. برای رسیدن به این هدف، به گفته مدیریت عامل آسیا جام، برای تولید فنسترمن از بهترین مواد اولیه موجود در بازار استفاده 
می شود؛ حتی با همه سختی هایی که در سال های اخیر برای تهیه مواد اولیه مرغوب در کشور وجود داشته، آسیا جام از این اصل خود 
عدول نکرده و در همه مقاطع زمانی و با پشت سـر گذاشـتن موانع موجود، مواد اولیه مورد نظر خود را تهیه کرده اسـت. به طور کلی 
بهره گیری از فناوری روز، کارشناسان متخصص و مواد اولیه مرغوب، سه اصلی بوده اند که آسیا جام برای عرضه محصولی باکیفیت 
همواره در سـرلوحه فعالیت های خویش قرار داده اسـت. گروه خبری پنجره ایرانیان با حضور در آسیاجام ضمن بازدید از خط تولید 
پروفیل فنسترمن، با مدیریت عامل آسیاجام و نیز عوامل تولید به گفتگو پرداخت. در ادامه گزارش تصویری و خبری پنجره ایرانیان 

از کارخانه آسیا جام از نظر شما می گذرد:
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 استفاده از فناوری روز 
ش��رکت.آس��یا.جام.در.شهرک.صنعتی.عالی.نسب.ش��هر.تبریز.واقع.شده.است..این.
ش��رکت.به.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.با.نش��ان.تجاری.فنسترمن،.مشغول.است..
ماش��ین.آالت.آس��یا.جام.س��اخت.ش��رکت.لیدر.ترکیه.بوده.و.از.تکنولوژی.به.روز.دنیا.
برخوردار.اس��ت..س��ه.خط.اکس��ترودر.در.کارخانه.آسیا.جام.مش��غول.به.کار.هستند..
اکسترودرهای.در.حال.کار.این.کارخانه.کامال.اتوماتیک.بوده.و.از.قابلیت.ساخت.انواع.

پروفیل.با.برترین.کیفیت.برخوردار.هستند.
بهره گیری از کارشناسان داخلی و خارجی 

ش��رکت.آس��یا.جام.در.گزینش.نیروی.انس��انی.خویش.همواره.از.وس��واس.باالیی.
برخوردار.بوده.است..

بر.این.اساس،.در.حال.حاضر.کادری.مجرب.و.متخصص.در.این.شرکت.مشغول.به.

کار.هستند..ضمن.اینکه.اضافه.شدن.کارشناسان.فنی.ترک.به.این.مجموعه،.کارایی.

کادر.تخصصی.آس��یا.جام.را.ارتقاء.داده.اس��ت..باال.بودن.س��طح.نیروی.انسانی.این.

ش��رکت،.ضمن.ارتقای.بهره.وری.کارخانه،.سبب.شده.است.محصوالت.تولیدی.آسیا.
جام.از.کیفیت.باالیی.برخوردار.باشند.

توسعه خطوط اکسترودر
بر.اساس.اظهارات.مدیرعامل.آسیا.جام،.قرار.است.خطوط.اکسترودر.تولید.فنسترمن،.
که.در.حال.حاضر.سه.خط.می.باشند،.افزایش.یابند..ظاهرا.تا.پایان.سال.1394،.دو.خط.
تولید.به.این.خطوط.افزوده.خواهد.شد.و.در.سال.آینده.آسیا.جام.با.پنج.خط.اکسترودر.

فعالیت.های.تولیدی.خود.را.بیش.از.پیش.گسترش.خواهد.داد.
سبد محصولی کامل

پروفیل.فنس��ترمن.در.انواع.مختلف.تولید.می.ش��ود..به.عبارت.دیگر.سبد.محصولی.

فنس��ترمن.کامل.اس��ت..انواع.گوناگون.پروفیل.برای.تیپ.های.مختلف.پنجره.توسط.

آس��یا.جام.تولید.و.روانه.بازار.می.شود..مشتریان.فنسترمن.با.سالیق.گوناگون.و.برای.

طرح.ه��ای.گوناگون.پنجره.می.توانند.از.فنس��ترمن.اس��تفاده.کنند..تا.ب��ه.امروز.انواع.
گوناگون.پروفیل.ها.در.سری.60.توسط.آسیا.جام.تولید.شده.است.

رونمایی از پروفیل بازسازی
آس��یا.جام،.پروفیل.بازس��ازی.را.نیز.به.س��بد.محصوالت.خود.اضافه.کرد..هم.زمان.
با.بازدید.گروه.خبری.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.تولید.پروفیل.بازس��ازی.این.شرکت.نیز.
راه.اندازی.شد..همچنین.در.طرح.توسعه.این.شرکت.محصوالت.دیگری.نیز.پیش.بینی.
ش��ده.اند.که.تولید.آنها.به.تدریج.آغاز.خواهد.شد..از.جمله.این.موارد.خط.تولید.لمینیت.
است.که.بر.اساس.طرح.توسعه.این.شرکت،.پیش.بینی.شده.تا.در.آینده.ای.نزدیک.به.
بهره.برداری.برس��د.و.این.امیدواری.وجود.دارد.که.این.محصول.نیز.در.س��ال.آینده.به.

تولیدات.آسیا.جام.افزوده.شود.
استفاده از بهترین مواد اولیه

آس��یا.جام.برای.تولید.محصوالتی.باکیفیت.همواره.سه.اصل.را.مد.نظر.خود.داشته.

اس��ت؛.نخست.استفاده.از.تکنولوژی.پیش��رفته.و.روز.دنیا.و.دوم.بهره.گیری.از.نیرویی.

متخصص.و.مجرب..س��ومین.اصلی.که.آس��یا.جام.هرگز.از.آن.تخطی.نکرده.اس��ت،.

به.کارگی��ری.بهترین.مواد.اولیه.موجود.در.بازار.اس��ت..به.عبارتی.یکی.از.دالیل.مهم.

کیفیت.باالی.فنس��ترمن.مواد.اولیه.مرغوبی.بوده.است.که.در.این.پروفیل.به.کار.برده.

می.ش��ود..برای.نمونه.برای.تولید.فنسترمن.از.پودر.پی.وی.سی.تولید.پتروشیمی.بندر.
امام.و.همچنین.تیتان.درجه.یک.ساخت.آلمان.استفاده.می.شود..

رشد تدریجی بازار فروش
به.گفته.مدیران.آسیا.جام،.این.شرکت.در.حال.گسترش.تدریجی.بازار.خود.در.سطح.
کش��ور.اس��ت.و.درحال.حاضر.بخش.هایی.از.کشور.خریدار.این.پروفیل.هستند..مدتی.
اس��ت.که.فنسترمن.در.تهران،.شهرهای.شمالی.کشور.و.همدان.توزیع.می.شود..اخیرا.
نیز.تولیدکنندگانی.از.شهرهای.مشهد.و.اهواز.به.جمع.خریداران.فنسترمن.پیوسته.اند..
بر.اس��اس.سیاست.های.فروشی.که.شرکت.آس��یا.جام.اتخاذ.کرده.است،.ضمن.اینکه.
کیفیت.هرگز.فدای.گسترش.بازار.نشده،.توسعه.تدریجی.بازار.در.دستور.کار.قرار.داده.

شده.است.

خاطر آسوده خریداران فنسترمن
بنا.به.گفته.مدیرعامل.آس��یا.جام،.پروفیل.فنس��ترمن.از.یک.ضمانت.نامه.درازمدت.
برخ��وردار.اس��ت.و.البته.ای��ن.ضمانت.نامه.با..بیمه.نام��ه.ای.نیز.همراه.اس��ت..خیال.
تولیدکنندگان.فنس��ترمن.از.کیفیت.محصوالت.خود.آنقدر.راحت.است.که.فسترمن.را.
س��الیان.سال.ضمانت.کرده.اند..به.هرحال.رعایت.سه.اصلی.که.پیش.تر.ذکر.شد،.یعنی.
فن��اوری.روز،.نی��روی.متخصص.و.مواد.اولیه.مرغوب،.محص��ول.با.چنان.کیفیتی.به.
ثمر.آورده.اس��ت.که.از.دوام.طوالنی.آن.می.توان.خاطر.جمع.بود..خالصه.آنکه.خاطر.
خریداران.این.پروفیل.به.مدت.25.س��ال.آس��وده.خواهد.بود،.زیرا.فنسترمن.25.سال.

گارانتی.شده.است.
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رضایت مشتریان رمز موفقیت در بازار
در بازدید پنجره ایرانیان از کیان ره آورد ایرانیان و گفتگوی اختصاصی با هادی غضنفری مطرح شد:

 شرکت کیان ره آورد ایرانیان در چه سالی و با چه هدفی تاسیس شد؟
کیان.ره.آورد.ایرانیان.در.س��ال.1389.با.س��رمایه.گذاری.بخش.خصوص��ی.و.با.به.کارگیری.
افراد.تحصیل.کرده.و.مجرب.و.با.اخذ.نمایندگی.از.ش��رکت.ها.و.کارخانه.های.معتبر.جهان.آغاز..
ب��ه.کار.کرد..هدف.اصلی.راه.اندازی.کیان.ره.آورد.ایرانی��ان.ارائه.خدمات.به.هموطنان.با.هدف.
بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی.جهت.مقابله.با.چالش.های.حوزه.انرژی.بوده.اس��ت..روش��ن.است.
که.اس��تفاده.از.در.و.پنجره.های.دو.جداره.یو.پی.وی.سی.یکی.از.راهکارهای.موثر.در.خصوص.
صرفه.جویی.در.مصرف.انرژی.اس��ت..ما.نیز.کوشیده.ایم.در.حد.توان.خود.سهمی.در.این.مقوله.

مهم.داشته.باشیم.
 بیشتـر مردم کیان ره آورد ایرانیان را به عنوان وارد کننده یراق آالت می شناسـند، 
اما ظاهرا حوزه کاری این شرکت فراتر از یراق آالت است. در مورد فعالیت های کیان 

ره آورد ایرانیان بیشتر توضیح دهید.
کیان.ره.آورد.ایرانیان.در.واقع.کلیه.ملزومات.ساخت.در.و.پنجره.های.دو.جداره.را.به.مشتریان.
خود.عرضه.می.کند..البته.بیش��تر.حجم.فعالیت.های.ما.به.واردات.و.توزیع.یراق.آالت.اختصاص.
یافته،.اما.در.خصوص.ماش��ین.آالت.س��اخت.در.و.پنجره..و.ماشین.آالت.تولید.شیشه.های.چند.
ج��داره.نیز.خدماتی.ارائ��ه.می.دهیم..اکثر.محصوالتی.که.توس��ط.کی��ان.ره.آورد.ایرانیان.وارد.
می.شود.از.کش��ورهای.ترکیه،.تایوان.و.چین.است..به.عبارتی.حجم.فعالیت.های.شرکت.بدین.
ترتیب.س��ازماندهی.شده.است.که.80%.فعالیت.ها.در.زمینه.یراق.آالت.در.و.پنجره.های.یو.پی.
وی.سی،.10%.در.زمینه.ماشین.آالت.ساخت.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.و.شیشه.های.چند.

جداره.و.10%.در.حیطه.فروش.پروفیل.یو.پی.وی.سی.صورت.می.گیرد.
 کدام برندها توسط کیان ره آورد ایرانیان وارد بازار ایران می شوند؟

ره:
شـا

ا

اواخر مردادماه امسـال گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان برای تهیه گزارش از هفتمین نمایشگاه در و پنجره تبریز، به این شـهر سـفر کرده بود. 
این بار دستور کاری متفاوت در برنامه این گروه وجود داشت: بازدید از مراکز تولیدی و بازرگانی مهم صنعت در و پنجره تبریز. واپسین مقصد این 
بازدیدها شـرکت کیان ره آورد ایرانیان بود. یکی از مهمترین شـرکت هایی که امروزه نقش پررنگی نه تنها در خطه آذربایجان بلکه در اقصی نقاط 
ایران دارد، شـرکت کیان ره آورد ایرانیان اسـت. این شـرکت در حال حاضر به یکی از سرشـناس ترین واردکنندگان و معتبرترین توزیع کنندگان 
یراق آالت در کشور تبدیل شده است و عمدتا نیز شهرت کیان ره آورد ایرانیان به واسطه فعالیت در حوزه یراق آالت است. با این حال، دامنه گسترده 
فعالیت های کیان ره آورد ایرانیان به یراق آالت محدود نمی شود، و این شرکت تمام ملزومات ساخت یک پنجره اعم از پروفیل، یراق، ماشین آالت 
ساخت در و پنجره و غیره را به مشتریان خود عرضه می کند. در این بازدید از انبار وسیع و حجم باالی محصوالت این شرکت گزارشی تهیه شد. 
در بدو ورود به انبار کیان ره آورد ایرانیان چنان به گرمی مورد اسـتقبال آقای هادی غضنفری، مدیر عامل شـرکت، قرار گرفتیم که در طول بازدید از 
بخش های مختلف انبار هرگز احساس دوری از دیار و خانه نداشتیم و گفتگویی با آقای هادی غضنفری همراه با پذیرایی گرم وی در حیاتی با صفا 
که یادآور صفای ناب مردم تبریز بود، خاطره ای دل انگیز و به یادماندنی برای گروه خبری پنجره ایرانیان رقم زد. در ادامه این گزارش تصویری و 

گفتگو از نظر شما می گذرد:
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به.طور.کلی.عمده.همکاری.کیان.ره.آورد.ایرانیان.با.این.برندهاست:
ENDOW,  IZO FLOK KIMYA ,BAUPEN, SELECTRON )TAI-
WAN(, LIVA GLASS TECHNOLOGIES, SELIM AYKIRCA, SON-

 MEZ MAKINA, HOFMANN
برند.اندو.)ENDOW(.بیشترین.واردات.ما.در.حوزه.یراق.آالت.را.تشکیل.می.دهد؛.در.واقع.

کیان.ره.آورد.ایرانیان.به.نوعی.نماینده.اصلی.برند.اندو..)ENDOW(.در.ایران.اس��ت..
 فعالیت هـای کیـان ره آورد ایرانیـان به اسـتان آذربایجان محدود می شـود یا در 

مناطق دیگری نیز محصوالت خود را عرضه می کند؟
محصوالت.کیان.ره.آورد.ایرانیان.در.سراسر.ایران.توزیع.می.شود..حجم.واردات.کیان.ره.آورد.
ایرانیان.ماهانه.2.تا.3.تریلر.فقط.از.کش��ور.ترکیه.و.از.طریق.مرز.بازرگان.اس��ت،.و.ما.نیازهای.
بیش.از.230.ش��رکت.در.نقاط.مختلف.ایران.را.تامین.می.کنیم..دفتر.و.انبار.مرکزی.شرکت.در.
تبریز.قرار.دارد.و.کاالهای.رس��یده.در.انبار.تبریز.تخلیه.شده.و.در.سطح.کشور.توزیع.می.شوند..
همچنی��ن.کیان.ره.آورد.ایرانیان.نمایندگی.فروش.پروفیل.هافمن.را.در.اس��تان.های.آذربایجان.
ش��رقی.و.گیالن.تقبل.کرده..اس��ت..برای.تکمیل.سبد.کاالیی.خود..واردات.ماشین.آالت.در.و.
پنجره.و.شیشه.را.نیز.در.دستور.کار.خود.قرار.داده.ایم..به.طور.کلی.تالش.ما.این.بوده.است.که.
زیرساختی.فراهم.آوریم.که.وقتی.یک.متقاضی.به.ما.رجوع.می.کند،.تمامی.نیازهای.وی.را.در.

حوزه.ساخت.در.و.پنجره.تامین.کنیم.
 به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی یراق آالت کشور، بازار یراق ایران را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
همانطور.که.می.دانید.در.سال.گذشته.دولت.توانست.تورم.را.تا.حدی.کاهش.دهد..نتیجه.این.
امر.کاهش.نقدینگی.در.بازار.بود.و.به..تبع.آن.فروش.ما.نسبت.به.سال.گذشته.30.درصد.کمتر.
ش��د..البته.یکی.از.دالیل.این.کاهش.فروش،.انتظار.عمومی.برای.نتیجه.مذاکرات.هس��ته.ای.
بود..یعنی.به.نوعی.این.تصور.وجود.داش��ت.که.با.به.ثمر.نشس��تن.این.مذاکرات.ش��اهد.افت.
شدید.قیمت.ها.از.جمله.قیمت.دالر.خواهیم.بود..اما.دیدیدم.که.چنین.اتفاقی.نیافتاد.و.قیمت.ها.
تا.حدی.تثبیت.ش��دند.و.در.واقع.خیال.همگان.راحت.ش��د..اکنون.مش��تریان.که.پیش.از.این.
سفارش��ات.کالن.می.دادند.و.مدتی.بود.که.به.دالیل.مذکور.از.حجم.سفارشات.آنها.کاسته.شده.
بود،.دوباره.به.همان.میزان.گذش��ته.س��فارش.کاال.می.دهند..به.این.معنی.که.تا.حدودی.بازار.
در.حال.بازگش��ت.به.شرایط.گذشته.خود.است..با.این.حال.مشکلی.که.در.حال.حاضر.بیش.از.
همه.گریبانگیر.ماست،.معضل.چک.های.برگشتی.است..می.توانم.بگویم.که.میزان.این.چک.ها.

نسبت.به.سال.گذشته.30.تا.40.درصد.بیشتر.شده.است.
 همانطـور کـه اشـاره کردید در ماه های گذشـته اتفـاق مهمی در جامعـه افتاد و 
سـرانجام ایران توانسـت با قدرت های بزرگ جهان به توافق برسـد و در نتیجه آن 
امیدها برای برداشـتن تحریم های جهانی دو چندان شـد. از نظر شـما در صورتی که 
ایـن تحریم ها برداشـته شـود و فضای رقابتـی جدیدی در کشور ایجاد شـود، آیا در 

شرایط فعالیت های شما تغییری حاصل خواهد شد؟
من.فکر.می.کنم.این.ش��رایط.تاثی��ر.مثبتی.بر.فعالیت.های.ما.بگ��ذارد..در.بازار.ایران.رقابت.
هرقدر.بیشتر.شود،.خرید.و.فروش.بیشتر.و.در.نتیجه.نقدینگی.بیشتر.می.شود..زمانی.که.ما.کار.
خ��ود.را.در.این.حوزه.آغاز.کردیم،.تنها.10.یراق.فروش.در.ایران.وجود.داش��ت..آن.زمان.فکر.
می.کردیم.اگر.تعداد.فروش��ندگان.یراق.افزایش.پیدا.کند،.دیگر.نخواهیم.توانس��ت.به.کار.خود.
ادامه.دهیم،.اما.بعدها.متوجه.ش��دیم.که.این.گونه.نیست..آنچه.در.بازار.بیش.از.همه.تاثیرگذار.
می.باش��د.روابطی.است.که.فروشنده.با.خریدار.ایجاد.می.کند..اگر.شما.بتوانید.مشتریان.خود.را.
راضی.نگه.دارید،.اگر.از.کیفیت.محصول.و.خدمات.خود.مطمئن.باشید.و.اگر.اعتباری.در.بازار.
به.دست.آورید،.همواره.در.رقابت.پیروز.خواهید.بود.و.تشدید.رقابت.ها.نیز.مانع.کار.شما.نخواهد.
ش��د..به.لطف.خدا،.کیان.ره.آورد.ایرانیان.نیز.تواس��ته.است.چنین.اعتباری.را.در.میان.مشتریان.

خود.به.دست.آورد.و.ارتباطات.خوبی.را.با.آنها.برقرار.کند.
 اگر در شرایط پساتحریم شرکت های خارجی که اکنون در ایران عاملیت فروش 
دارند، امکان فروش مستقیم به بازار ایران را داشته باشند، مشکلی برای زمینه کاری 

شما فراهم نمی شود؟
ن��ه،.م��ا.هرگز.نگرانی.از.ای��ن.بابت.نداریم..حتی.اگ��ر.آنها.بتوانند.خودش��ان.در.ایران.دفتر.
تاس��یس.کنند،.بازه��م.لطمه.ای.به.کار.ما.زده.نمی.ش��ود؛.زیرا.بازار.ای��ران.ویژگی.های.خاص.

خود.را.دارد.و.هر.کس��ی.نمی.تواند.در.این.بازار.به.دادوس��تد.بپردازد..به.هر.حال.الزم.است.که.

ش��ما.زبان.مش��تریان.این.بازار.را.بدانید..اتفاقا.شرایط.برای.ما.بهتر.می.شود،.چون.شرکت.های.

ترک.که.می.دانند.ما.اکنون.نمی.توانیم.با.ش��رکت.های.اروپایی.کار.کنیم،.شرایط.سختی.برای.

ما.می.گذارند..اما.اگر.فضا.باز.ش��ود.در.واقع.ش��رکت.های.مختلف.خارجی.برای.کار.کردن.با.ما.
رقابت.خواهند.کرد.و.آن.زمان.است.که.می.توانیم.شرایط.بهتری.را.به.آنها.بقبوالنیم.

 در پایان می خواستم بدانم که کیان ره آورد ایرانیان چگونه چنین جایگاه مهمی را 
در بازار ایران به دست آورده است؟

از.زمان��ی.که.کیان.ره.آورد.ایرانیان.با.دو.نفر.ش��روع.به.کار.کرد.ت��ا.امروز.که.14.نفر.در.آن.

مش��غول.به.کار.هستند،.ما.همواره.یک.هدف.را.دنبال.می.کردیم.و.آن.جلب.رضایت.مشتریان.

بوده.است..برای.این.منظور.نخستین.معیاری.را.که.مد.نظر.داشتیم.کیفیت.محصوالتمان.بود..

همواره.کوش��یده.ایم.اقالمی.با.بهترین.کیفیت.در.اختیار.مش��تریان.خود.بگذاریم..در.وهله.بعد.

س��عی.کردیم.مرتبا.سطح.دانش.و.مهارت.کارکنان.خود.را.ارتقا.ببخشیم..به.طور.کلی.اعتقاد.ما.
این.است.که.رضایت.مشتریان.همواره.باعث.افزایش.سهم.بیشتر.بازار.خواهد.شد.
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گزارش تصویری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تبریز - مرداد 94
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جزئیات اجرایی نصب پنجره

ره:
شـا

ا
در ادامه چهار شماره پیشین، در این شماره از نشریه پنجره ایرانیان بخش پنجم دستورالعمل نصب در و پنجره های یو.پی.وی.سی از 
نظر شما می گذرد. این دستورالعمل توسط گروهی از متخصصان مستقر در مرکز تحقیقات راه، مسکن و ساختمان وابسته به وزارت راه 
و شهرسازی تدوین شده است. بخش چهارم از این دستورالعمل که در شماره قبلی منتشر شد، نصب پنجره در ساختمان های موجود
را مورد بررسی قرار داده بود. بخشی که در این شماره انتشار یافته، جزئیات اجرایی نصب پنجره در پوسته خارجی ساختمان با عایق 
کاری حرارتی را از ابعاد مختلف بررسی کرده و راهنمایی های الزم را ارائه می دهد. پنجره ایرانیان امیدوار است با چاپ مطالبی از این 

دست، در مسیر ارتقای فضای آموزشی صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی، گامی هرچند کوچک برداشته باشد.

مجریان : دکتر بهروز کاری – مهندس مهدیه آبروش
همکاران: مهندس مسعود قاسم زاده، دکتر محمد تقی رضایی حریری،

 مهندس فرهنگ کوشا
مشاور: دکتر محمد جواد ثقفی

۵-1 مقدمه
در.این.قس��مت،.پس.از.شناس��ایی.و.ارزیابی.روش.های.موجود.به.کار.گرفته.ش��ده.در.
ضوابط.و.استانداردها.برای.نصب.پنجره.های.ساختمانی.در.داخل.و.خارج.از.کشور،.برخی.
از.جزئیات.اجرایی.نصب.پنجره.در.پوس��ته.خارجی.ساختمان.با.عایق.کاری.حرارتی.ارائه.

شده.است.
در.قس��مت.های.قبلی.این.گزارش،.توضیحات.کل��ی.در.خصوص.برخی.از.روش.هایی.
که.به.عنوان.راه.حل.پیش��نهادی.برای.نصب.پنجره.در.داخل.جداره..های.پوس��ته.خارجی.

س��اختمان.مطرح.هس��تند،.ارائه.گردید..در.این.بخش،.جزئیات.دقیق.اجرایی.مربوط.به.
روش.های.گوناگون.نصب.پنجره.ارائه.شده.است.

۵-2 طبقه بندی جدارهای گوناگون جهت نصب پنجره
پس.از.بررس��ی.انواع.جداره��ای.خارجی.با.عایق.کاری.حرارت��ی،.مجموعه.ای.از.انواع.
دیواره��ا.جهت.ارائه.جزئی��ات.اجرایی.نصب.پنجره.در.داخل.آن.در.نظر.گرفته.ش��د..در.
انتخاب.این.روش.ها.س��عی.شده.است.تا.جزئیات.روش.های.اجرایی.پیشنهادی.بتواند.در.

شرایط.مختلف.جوابگوی.هدف.های.اجرایی.مورد.نظر.باشد.

منبع:.سایت.انجمن.کارفرمایی.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.�.بخش.پنجم
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.به.طور.کلی،.انواع.دیوارهای.پیشنهادی.برای.پنجره.به.صورت.زیر.می.باشد.
)E(.دیوار.با.عایق.کاری.حرارتی.از.خارج.-
)I(.دیوار.با.عایق.کاری.حرارتی.از.داخل.-
)C(.دیوار.با.عایق.کاری.حرارتی.میانی.-
)D(.دیوار.با.عایق.کاری.حرارتی.همگن.-

الزم.به.توضیح.اس��ت.که.با.توج��ه.به.متفاوت.بودن.محل.اس��تقرار.چارچوب.پنجره،.

ن��وع.آبچکان.و.پوش��ش.های.داخلی.و.خارجی.جدار،.در.هر.ی��ک.از.جزئیات.اجرایی،.کد.
جداگانه.ای.در.نظر.گرفته.شده.است..در.ادامه،.کدهای.مربوطه.آورده.شده.است.

نوع پروفیل چارچوب اصلی پنجره

نوع آبچکان

محل قرارگیری چارچوب اصلی پنجره

در.ادام��ه،.جزئی��ات.اجرایی.گوناگون.نصب.پنجره.در.داخل.جدارهای.س��اختمان.ارائه.
گردیده.است.

۵-3 جزئیات اجرایی نصب پنجره در ساختمان های نوساز 
در.این.قس��مت،.جزئیات.اجرایی.نصب.پنجره.در.س��اختمان.های.نوساز.نشان.داده.شده.
است..در.بخش.سوم.این.گزارش،.روش.های.نصب.پنجره.در.ساختمان.های.نوساز.تشریح.
گردیده.اس��ت..در.ادامه،.جزئیات.اجرایی.نصب.پنجره.در.دی��وار.با.عایق.کاری.حرارتی.از.
داخل،.عایق.کاری.حرارتی.از.خارج.و.عایق.کاری.حرارتی.میانی.نشان.داده.شده.است..در.
اولین.ش��کل،.جزئیات.اجرایی.نصب.پنجره.با.پیش.قاب.و.س��ایر.جزئیات.بدون.پیش.قاب.

نمایش.داده.شده.است..توضیح.اعداد.قرارگرفته.در.هر.شکل.به.صورت.زیر.می.باشد:
1-پروفیل.یو.پی.وی.سی.همراه.با.پروفیل.فوالدی.تقویتی

2-دستک.L.شکل
3-آبچکان.دیوار

4-تسمه.زیر.آبچکان
5-کف.پنجره.داخل

6-نعل.درگاه
7-بست

8-دیوار.سازه.ای
9-نازک.کاری.خارجی.دیوار
10-نازک.کاری.داخلی.دیوار

11-عایق.حرارتی
12-الیه.بخاربند

13-رابینس
14-نبشی.)دستک(

15-گل.میخ
16-استاد
17-رانر

18-الیه.هوا
19-نبش.سرچنگالی

20-الیه.آب.بندی.مخصوص
21-آبچکان.پنجره

محل قرارگیری چارچوب اصلی پنجرهکـد

P1همباد.داخل.دیوار

P2میانی

P3همباد.خارج.دیوار
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۵-3-1 جزئیات اجرایی نصب پنجره در دیوار با عایق کاری حرارتی از داخل
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۵-3-2 جزئیات اجرایی نصب پنجره در دیوار با عایق کاری حرارتی از خارج
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۵-3-3 جزئیات اجرایی نصب پنجره در دیوار با عایق کاری حرارتی میانی
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۵-4 جزئیات اجرایی نصب پنجره در ساختمان های موجود
در.این.قسمت،.جزئیات.اجرایی.نصب.پنجره.در.ساختمان.های.موجود.نشان.داده.شده.
است..در.بخش.چهارم.گزارش،.روش.های.نصب.پنجره.در.ساختمان.های.موجود.تشریح.
گردیده.اس��ت..در.این.روش.پس.از.بیرون.آوردن.و.حذف.قسمت.های.بازشو.و.شیشه.ها،.
وادارها.و.سایر.اجزای.میانی.پنجره.ها.نیز،.پنجره.جدید.نصب.می.گردد..در.ادامه،.جزئیات.
اجرایی.نصب.پنجره.روی.قاب.آلومینیومی.پنجره.قدیمی،.قاب.فوالدی.پنجره.قدیمی.و.
قاب.چوبی.پنجره.قدیمی.نش��ان.داده.ش��ده.است..الزم.به.توضیح.است،.به.منظور.تمایز.
اجزای.قدیمی.و.جدید.در.جزئیات.نمایش.داده.شده،.برای.اجزای.قدیمی،.عدد.1.در.کنار.

عدد.مربوط.به.آن.جزء.و.برای.اجزای.جدید،.عدد.2.نشان.داده.شده.است.

۵-4-1 جزئیات اجرایی نصب پنجره روی قاب آلومینیومی پنجره قدیمی
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۵-4-2 جزئیات اجرایی نصب پنجره روی قاب فوالدی پنجره قدیمی

۵-4-3 جزئیات اجرایی نصب پنجره روی قاب چوبی پنجره قدیمی
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ام��روزه.ش��رکت.هاي.تولیدي.و.صنعتي.به.منظور.رقابت.در.بازاره��اي.داخلي.و.خارجي.به.

توج��ه.ویژه.ب��ه.فاکتورهایي.از.قبیل.کیفی��ت.باال،.زمان.تحویل.پایین.و.قیمت.مناس��ب.نیاز.

دارن��د،.لذا.در.محیط.رقابتي.و.در.ش��رایط.کنوني.س��ازمان.ها،.این.ام��ر.فقط.با.تفکر.یک.فرد.

یا.مدیر.در.س��ازمان.تقریبا.کاري.غیر.ممکن.مي.باش��د.و.جز.در.سایه.مشارکت.کلیه.کارکنان.

ام��کان.حصول.به.نتایج.مطلوب.وجود.ندارد..با.توجه.به.اینکه.سیس��تم.پیش��نهادها.یکي.از.

تئوري.هاي.مدرن.مدیریت.به.ش��مار.مي.رود،.سازمان.مي.تواند.از.این.رهگذر.فني.و.با.استفاده.

از.نتایج.این.سیس��تم.)صرفه.جویي.و.کاهش.هزینه.ها،.بهبود.فرآیندها.و...(،.از.حیات.و.تنفس.

س��الم.سازمان.اطمینان.حاصل.کند.و.این.مهم،.مس��تلزم..عملکرد.موفقیت.آمیز.این.سیستم.
در.سازمان.مي.باشد.

.براي.اینکه.بتوان.یک.نظام.مش��ارکت.موفق.در.س��ازمان.مستقر.ساخت،.باید.ابتدا.عوامل.

تاثیرگذار.بر.عملکرد.این.نظام.از.قبیل.فرهنگ.س��ازماني،.س��اختار.و.....شناس��ایي.شده.و.با.

تدوین.اس��ترات.ژي.هاي.مناسب.و.ایجاد.تغییرات.الزم.در.ساختار.و.سایر.عوامل،.بستر.مناسب.

براي.استقرار.و.موفقیت.این.نظام.را.فراهم.کرد..در.این.تحقیق.سعي.بر.این.است.که.عوامل.

س��ازماني.موثر.بر.موفقیت.نظام.پیشنهادها.شناسایي.شده.و.سپس.با.اولویت.بندي.آنها.بتوان.

مدیریت.س��ازمان.را.در.فراهم.ساختن.بستر.مناسب.براي.استقرار.یک.نظام.مشارکتي.موفق.
هدایت.کرد.

• خالق.انس��ان.ها.آخرین.فرس��تاده.اش.حضرت.محمد.)ص(.را.فرمان.مي.دهد.که.با.مردم.
مشورت.کند:

»وشاور.هم.فی.االمر.فاذا.عزمت.فتوکل.علی.اهلل«.)سوره.آل.عمران،.آیه.173(
• حضرت.علي.)ع(.مي.فرمایند:.»من.اس��تبد.برایه.هلک.و.من.ش��اور.الرجال.ش��ارکها.

في.عقولها«.
کس��ي.که.اس��تبداد.راي.داشته.باشد.هالک.خواهد.شد.و.کسي.که.با.مردم.مشورت.کند.در.

عقل.هاي.آنها.شریک.شده.است.
• در.قرآن.کریم.)سوره.زمر(.آمده.است:.»فبشر.عباد.الذین.یستمعون.القول.فیتبعون.احسنه«

جایگاه مدیریت مشارکتی در صنعت
دکتر شهبازپور ـ مدیر تولید هافمن

ره:
شـا

ا

نحوه مدیریت سازمان ها امروزه به یکی از مهمترین شاخص های نهادهای مختلف تبدیل شده است. با رشد روزافزون سازمان ها و افزایش 
عوامل دخیل در اداره یک نهاد، نحوه مدیریت سـازمان ها  اعم از شـرکت ها و کارخانه ها و کارگاه های تولیدی، پیچیدگی های بسـیاری یافته 
تا جایی که امروزه به عنوان یک علم مسـتقل یا علمی میان رشـته ایی در دنیا مورد توجه قرار گرفته اسـت و نظریات گوناگونی در این زمینه 
ارائه شـده اسـت. بدون تردید یکی از ابزار موفقیت سـازمان ها تغییر در نحوه نگرش مدیران آن خواهد بود. روشن است که همانند گذشته 
روش های مدیریتی سنتی دیگر بازده الزم را ندارند. جا دارد شرکت های فعال در صنعت در و پنجره نیز از این جنبه تاثیرگذار غافل نباشند 
و با آشنایی از تحوالت جدیدی که در این زمینه در سطح جهان رخ می دهد، همواره سازمان تحت مدیریت خود را به روز نگاه دارند. از این 
منظر پنجره ایرانیان تالش دارد مباحث سازمانی و شرکتی از جمله مدیریت سازمان ها را مورد توجه قرار داده و تا حد امکان به آگاهی بخشی 
در این زمینه بپردازد. در این شـماره مقاله ای ارزنده از دوسـت ارجمند و دانشمندمان آقای دکتر شـهباز پور منتشر می کنیم. در این مقاله به 

موضوع مدیریت مشارکتی به عنوان یکی از نظریات مطرح در حوزه مدیریت پرداخته شده است.

ـه
قال

م
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ـه
قال

م

.اي.پیامب��ر.بش��ارت.ده.بندگاني.را.که.گفتاره��اي.مختلف.را.مي.ش��نوند.و.از.بهترین.آنها.
تبعیت.مي.کنند.

• آقاي.مایک.رابس��ون.در.کتاب.روش.گروهي.حل.مس��اله.مي.گوید:.»بهترین.راه.داشتن.
یک.نظر.خوب،.داشتن.نظرات.متعدد.است.«.

• آقاي.ماساکي.ایمائي.در.کتاب.روش.هاي.بهبود.مستمر.)کایزن(،.نظام.پیشنهادها.را.یکي.

از.روش.هایي.معرفي.مي.کند.که.مي.توان.با.اجراي.آن.بهبود.مستمر.در.سازمان.به.وجود.آورد.

و.ش��رکت.ماتسوش��یتا.را.که.با.6.میلیون.پیشنهاد.دریافتي.مقام.اول.را.در.سال.1985.در.بین.
شرکت.هاي.ژاپني.به.دست.آورده،.به.عنوان.نمونه.ذکر.مي.کند..

همچنین.آمار.جالبي.از.رکورد.تعداد.پیشنهادهاي.یک.نفر.در.یک.سال.را.که.بالغ.بر.16821.
پیشنهاد.گردیده،.ذکر.کرده.است..

آق��اي.ماتسوش��یتا.در.کتاب.نه.براي.لقمه.اي.نان.در.مقال��ه.اي.تحت.عنوان.»دم.به.دنبال.

س��ر.مي.رود«.مي.گوید:.»مدیریتي.که.به.نداي.کارکنان.زیردست.پاسخگوست.به.آنان.اعتماد.

مي.بخش��د.و.فاصله.بی��ن.خود.و.کارمندان.را.ک��ه.اغلب.به.هرگونه.کوشش��ي.براي.آموزش.

کارکنان.به.س��ختي.آسیب.مي.رساند،.از.میان.برمي.دارد..دم.از.سر.پیروي.مي.کند.اما.سر.باید.

با.نشان.دادن.نمونه.اي.شایسته.از.خود.و.با.گوش.فرا.دادن.به.دم.به.پرورش.آن.یاري.دهد.«.
)ماتسوشیتا،.چاپ.نهم،.56(

امروزه.نقش.س��ازمان.ها.در.زندگي.اجتماعي.پررنگ.تر.شده.و.تئوري.پردازان.و.گردانندگان.

نهادهاي.اجتماعي.شکل.عالي.تري.از.مشاوره.و.مشورت.را.در.قالب.مدیریت.مشارکتي.مطرح..

کرده.و.به.کار.گرفته.اند؛.به.عبارتي.محیط.کنوني،.س��ازمان.ها.را.هر.چه.بیش��تر.به.ش��یوه.هاي.

جدید.مدیریتی.سوق.مي.دهد.و.گرایش.به.سبک.مدیریت.مشارکتي.یکي.از.این.گزینه.هاست..

به.همین.ترتیب.نظام.پذیرش.و.بررسي.پیشنهادها.یکي.از.ساز.و.کارهاي.قدرتمند.و.اساسي.

ش��یوه.مدیریت.مشارکتي.است.که.در.بسیاري.از.س��ازمان.هاي.صنعتي،.بازرگاني.و.خدماتي.

بخش.هاي.خصوصي.و.عمومي.جهان.به.صورت.گسترده.و.همگاني.کاربرد.پیدا.کرده.است..در.

کشور.ما.نیز.مشکالت.موجود.در.سازمان.ها.ضرورت.بهره.گیري.از.شیوه.هاي.مناسب.و.نوین.

براي.س��اماندهي.آنها.را.دو.چندان.ساخته.و.در.همین.راستاست.که.از.چند.سال.پیش.جریان.
مدیریت.مشارکتي.از.طریق.نظام.پیشنهادها.در.حال.پیگیري.مي.باشد.

با.توجه.به.باور.و.نگرش.مثبت.مدیریت.ارش��د.به.بحث.مشارکت.کارکنان.و.لزوم.درگیري.

کارکنان.در.مس��ائل.سازمان.و.استقرار.نوپاي.نظام.پیش��نهادها.در.شرکت.موتورسازان.که.با.

ه��دف.اس��تفاده.نظام.مند.از.توان.ذهني.و.خالقیت.نیروي.انس��اني.و.یادگیري.س��ازماني.در.

راستاي.اهداف.سازماني.و.ارتقاء.بهره.وري.و.تحقق.بهبود.مستمر.تدوین.گردیده.است،.بررسي.
عوامل.مؤثر.بر.عملکرد.موفق.این.نظام.ضروري.به.نظر.مي.رسد.

• مشارکت.در.معني.سنتي.عبارت.است.از.پیوند.دو.سویه،.سازنده.و.سودمند.میان.دو.تن.یا.

بیشتر..مشارکت.یعني.دخالت.و.درگیر.شدن.مردم.در.فراگردهاي.اقتصادي،.سیاسي،.اجتماعي.
و.فرهنگي.که.بر.سرنوشت.آنان.اثر.مي.گذارد.

• مش��ارکت.یک.درگیري.ذهني.و.عاطفي.اش��خاص.در.موقعیت.هاي.گروهي.اس��ت.که.

آن��ان.را.ب��ر.مي.انگیزد.تا.براي.دس��تیابي.به.هدف.ه��اي.گروهي،.یکدیگ��ر.را.یاري.دهند.و.
مسئولیت.پذیر.شوند.

• در.تعریف.مش��ارکت.سایمون.مي.گوید:.»مش��ارکت.در.مدیریت.یعني.کلیه.اقداماتي.که.

میزان.نفوذ.و.مس��ئولیت.کارکنان.را.در.فرایند.تصمیم.گیري.از.طریق.نمایندگي.مناس��ب.در.
سطح.متفاوت.سازمان.افزایش.مي.دهد.و.از.این.راه.تحقق.دموکراسي.را.تسهیل.مي.کند.«

• از.نگاهي.دیگر.دوچ.لندن،.مدیریت.مش��ارکتي.را.ای��ن.گونه.تعریف.مي.کند:.»ایده.هاي.

س��ازمان.یافته.در.مورد.نحوه.مدیریت.یک.موسس��ه.اقتصادي.م��درن.و.مترقي..«.)زارعیان،.
حامده،.مشارکت.گام.برتر.مدیران،.1386(

مدیریت مشارکتی
مدیری��ت.مش��ارکتي.عبارت.اس��ت.از.به.وج��ود.آوردن.فضا.و.نظامي.توس��ط.مدیریت.که.
تمام.کارکنان.و.مش��تریان.و.پیمانکاران.یک.س��ازمان.در.روند.تصمیم.س��ازي،.تصمیم.گیري.
و.حل.مس��ائل.و.مش��کالت.سازمان.با.مدیریت.همکاري.و.مش��ارکت.کنند..تاکید.اصلي.این.
نوع.مدیریت.بر.همکاري.و.مش��ارکت.داوطلبانه.کارکنان.و.مش��تریان.و.پیمانکاران.اس��ت.و.

مي.خواهد.از.ایده.ها،.پیش��نهادها،.ابتکارات،.خالقیت.ه��ا.و.توان.فني.و.تخصصي.آنها.در.حل.

مس��ائل.و.مشکالت.س��ازمان.در.جهت.بهبود.مستمر.)کایزن.به.اصطالح.ژاپني(.فعالیت.هاي.
سازمان.استفاده.کند.

بهبود مستمر )کایزن به اصطالح ژاپنی(
اصل.بهبود.مس��تمر.مي.گوید.نباید.هیچ.روزي.را.بدون.انجام.بهبود.فعالیت.ها.س��پري.کرد..
بهبود.مس��تمر.تعبیري.از.این.فرمایش.امام.صادق)ع(.اس��ت.که.مي.فرماید:.»کس��ي.که.دو.
روزش.مس��اوي.باشد.ضرر.کرده.است..اگر.بخواهیم.دو.روزمان.در.زندگي.مساوي.نباشد.باید.
هر.روز.از.روش.هاي.بهتر،.با.بهره.وري.باالتر،.ضایعات.کمتر،.علم.بیشتر،.قدرت.و.تکنولوژي.

باالتر.و.غیره.استفاده.کنیم.)موسسه.توسعه.فرهنگ.مشارکت،.پیشین،.1377(.
بررسی جایگاه مدیریت مشارکتی در مسیر تکامل تئوري هاي مدیریتی )کالسیک ها 

و انسان گرایان( 
پیش.از.1960،.دیدگاه.سیس��تم.هاي.بس��ته.بر.تئوري.هاي.س��ازمان.حاکم.بود..سازمان.ها.
به.عن��وان.پدیده.هاي.خودگ��ردان.و.جداي.از.محیط،.م��د.نظر.قرار.مي.گرفتن��د..با.آغاز.دهه.
1960،.دیدگاه.سیستم.هاي.باز،.بر.تئوري.سازمان.غالب.شد..دیدگاه.هاي.اولیه.تئوري.سازمان.
)کالس��یک.ها(.در.قرن.حاضر،.س��ازمان.ها.را.به.عنوان.ابزار.ماشیني.براي.نیل.به.اهداف.تصور.
ک��رده.و.توجه.خود.را.به.تحقق.کارایي.از.کارکرد.بخش.هاي.س��ازمان.معطوف.مي.کردند..از.
معروف.تری��ن.نظریه.پ��ردازان.این.مکتب.فردریک.تیلور.)پدر.مکت��ب.علمي.مدیریت(،.هنري.
فایول.)مبدع.اصول.14.گانه.مدیریت(،.ماکس.وبر.)جامعه.ش��ناس.آلماني.و.تئوریسین.ساختار.
بروکراس��ي.براي.کارآمدي.س��ازمان(.و.رالف.س��ي.دیویس.)ارائه.کننده.دی��دگاه.برنامه.ریزي.
عقالیي(.مي.باش��ند..در.این.مکتب،.مش��ارکت.کارکنان.در.سازمان.چندان.جایگاهي.نداشت..
اگر.چه.مباحث.انگیزش��ي.و.همکاري.مناسب.بین.کارگران.و.کارفرما.مطرح.بود..نسل.بعدي.
نظریه.پردازان.سازمان.به.مکتب.روابط.انساني.شهرت.دارند..در.این.مکتب.سازمان.ها.به.عنوان.
پدیده.هایي.متش��کل.از.افراد.و.وظایف.مطرح.بودند.و.دیدگاه.انساني.در.برابر.دیدگاه.ماشیني.
فعالیت.ها.ارائه.ش��د..در.دیدگاه.بزرگان.این.مکتب،.نظر.التون.مایو.)مطالعات.هاثورن(،.چستر.
برنارد.)سیس��تم.تلفیقي(،.داگالس.مک.گریگور.)تئوريX.Y(.و.وارن.بنیس.)ادهو.کراس��ي(.
س��بک.مدیریتي.متمرکز.و.نگاه.ماش��یني.به.نیروي.انساني.نقد.ش��ده.و.توجه.به.موضوعات.
منابع.انس��اني.و.همچنین.زمینه.سازي.تفویض.اختیار،.جلب.مشارکت.و.کارگروهي،.به.عنوان.

موضوعات.محوري.دانش.مدیریت.توسعه.یافت.)فتح.الهي.راد،31،1387(.
تاریخچه نظام پیشنهادها

مشارکت.از.دیرباز.با.زندگي.انسان.پیوستگي.داشته.و.در.سراسر.روزگار.راه.تکامل.را.پیموده.

اس��ت..از.دویست.سال.پیش.مشارکت.در.نظام.سیاسي.کش��ورهاي.باختري.راه.یافت.و.آرام.

آرام.مراحل.تحول.و.دگرگوني.کارس��از.را.پیمود..مش��ارکت.در.نظام.سیاسي.با.آنکه.به.گونه.

فراگ��ردي.تکامل.پدید.نیامد،.ولي.با.گذر.زمان.و.در.رویارویي.با.انبوهي.از.دش��واري.ها.چنان.

رشد.بالندگي.یافت.که.سرانجام.مردمان.توانستند.در.تعیین.سرنوشت.خویش.اختیار.پیدا.کنند.

و.در.طراحي.آینده.خود.مش��ارکت.جویند..اما.مس��اله.مشارکت.کارکنان.در.امور.کارخانه.ها.از.

اواخر.قرن.نوزدهم،.به.عنوان.ایده.مطرح.ش��د.و.در.س��ال.هاي.بعد.از.جنگ.جهاني.اول.به.طور.

جدي.مورد.توجه.قرار.گرفت..ایده.مدیریت.مشارکتي.ابتدا.توسط.نویسندگان.آمریکایي.مطرح.

ش��د.و.براي.اولین.بار.در.ژاپن.مورد.اس��تفاده.قرار.گرفت.و.از.آنجا.به.س��ازمان.هاي.تجاري،.

آمری��کا.و.اروپا.راه.یاف��ت..در.حقیقت.تحقیقات.آرجریس.)1975(،.م��ک.گریگور.)1960(.و.
لیکرت.)1961(.منبع.تفکر.مدیریت.مشارکتي.در.نقاط.مختلف.دنیا.شد.

عده.اي.دیگر.معتقدند.اولین.گام.براي.تشویق.کارگران.به.ارائه.پیشنهادها.در.راستاي.بهبود.

کار،.توسط.آلفرد.کروپ.در.کارخانه.فوالدسازي.کروپ.آلمان.در.شهر.آسن.در.1867.برداشته.

ش��ده.اس��ت..وي.در.ازاي.این.پیش��نهادها،.مبلغ.مختصري.پاداش.نقدي.مي.پرداخته.است..

یکي.از.قدیمي.ترین.سیس��تم.هاي.مشارکت.از.1908.تاکنون.در.شرکت.کاالزامو.در.بیرمنگام.

انگلیس.اجرا.مي.شود..شرکت.هاي.لوکاس.از.1921،.آي.بي.ام.از.1928.و.آي.سي.آي.از.1930.
از.این.روش.استفاده.مي.کنند.
نظام پیشنهادها در ژاپن

مشهود.است.که.مفاهیم.اولیه.کنترل.کیفیت.آماري.و.کاربردهاي.مدیریتي.آن.براي.اولین.
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بار.توس��ط.دو.تن.از.کارشناس��ان.این.رش��ته.یعني.دمینگ.و.جوران.پس.از.سال.هاي.جنگ.

جهاني.دوم.به.ژاپني.ها.معرفي.شد..حال.آنکه.این.موضوع.اغلب.نا.آشنا.و.فراموش.شده.است.

که.نظام.پیش��نهادها.در.همین.زمان.به.وس��یله.سازمان.آموزش.هاي.صنعتي.و.نیروي.هوایي.

آمریکا.در.ژاپن.اجرا.ش��د..در.مجموع،.اغلب.مدیران.ژاپني.که.درس��ت.بعد.از.جنگ.از.ایاالت.

متحده.دیدار.کردند.با.این.نظام.آش��نا.شدند.و.با.مشاهده.اثربخشی.آن.به.فکر.استفاده.از.این.

نظ��ام.در.صنای��ع.خود.برآمدند..تعداد.کثیري.از.مدیران.ژاپني.پ��س.از.بازدید.از.آمریکا،.آن.را.

با.آداب.و.س��نن.ملت.خود.هماهنگ.کرده.و.به.صورت.وس��یع.به.کار.گرفتند..نوع.آمریکایي.

نظام.پیش��نهادها.الگوي.مناس��ب.براي.روش.ژاپني.آن.بود..اما.در.روش.آمریکایي.ها..بیشتر.

روي.پیش��نهادهایي.تاکید.مي.ش��ود.که.متضمنن.منافع.مادي.براي.شرکت.باشند.و.به.همین.

خاطر.براي.توس��عه.آن.از.محرک.هاي.پولي.اس��تفاده.مي.شود..حال.آن.که.در.روش.ژاپني.ها،.

بیشتر.روي.افزایش.روحیه.کارکنان.از.طریق.تشویق.آنها.به.مشارکت.در.فعالیت.هاي.جمعي.

تاکید.مي.گردد..پس.از.گذش��ت.س��ال.ها،.روش.ژاپني.ها.به.دو.جزء.اصلي.تقسیم.شده.است..

پیش��نهادهاي.فردي.و.پیش��نهادهاي.گروهي.که.مورد.اخیر.فعالیت.گروه.هاي.کنترل.کیفي،.

گروه.هاي.داوطلب.مدیریت،گروه.هاي.کار.بي.نقص.و.گروه.هایي.از.این.نوع.را.شامل.مي.گردد..
اجراي.نظام.پیشنهادها.در.ژاپن.طي.سه.مرحله.تقسیم.بندي.گردید:

مرحل��ه.اول:.تالش.ها.مصروف.جذب.و.گس��ترش.پیش��نهادها.با.ه��دف.افزایش.روحیه.
کارکنان.گردید.

مرحله.دوم:.آموزش.افراد.مدنظر.قرار.گرفت.
مرحله.سوم:.جنبه.هاي.اقتصادي.پیشنهاد.مطرح.گردید.

بر.اس��اس.گ��زارش.انجمن.روابط.انس��اني.ژاپ��ن،.موضوعات.اصلي.پیش��نهادي.در.نظام.
شرکت.هاي.ژاپني.را.مي.توان.به.شرح.زیر.فهرست.کرد:

��.انجام.بهسازي.هاي.الزم.در.روش.هاي.کاري.کارکنان.
��.صرفه.جویي.در.انرژي،.مواد.و.سایر.منابع.و.عوامل.تولید

��.اصالح.محیط.هاي.کاري
��.اصالح.ماشین.آالت.و.فرآیندهاي.تولید

��.اصالح.و.بازسازي.قید.و.بندها.و.ابزار.آالت
��.اعمال.اصالحات.الزم.در.کارهاي.اداري.سازمان

��.افزایش.کیفیت.محصول
��.ارائه.نظرات.و.پیشنهادها.براي.تولید.محصوالت.جدید

��.بهبود.روش.هاي.ارائه.خدمات.پس.از.فروش.و.روابط.با.مشتري
��.سایر.موارد

این.نظام.به.عنوان.نظام.کایزن.فردي.در.صنایع.ژاپن.توسعه.روزافزون.یافت..به.گونه.اي.که.

شرکت.ماتسوشیتا.در.1985.با.دریافت.بیش.از.6.میلیون.پیشنهاد،.در.میان.شرکت.هاي.ژاپني.

مقام.اول.را.به.دس��ت.آورد..باالترین.تعداد.پیشنهادهایي.که.توسط.یک.کارگر.در.این.شرکت.
ارائه.شد،.16821.مورد.بوده.است.

در.1983،.کارکنان.ش��رکت.کانن.تعداد.390000.پیشنهاد.به.ارزش.تخمیني.19/3.میلیارد.

ین.بوده.است..هر.سال.به.20.کارگري.که.بهترین.پیشنهادها.را.ارائه.کرده.اند،.مبلغ.300000.
ین.و.یک.مدال.طال.جایزه.تعلق.می.گرفت.

طبق.بررس��ي.هایي.که.در.1980،.در.مورد.453.ش��رکت.ژاپني.انجام.ش��د،.در.مدت.یک.

س��ال.بالغ.بر.23/5.میلیون.پیشنهاد.از.کارگران.دریافت.شده.است..در.جدول.زیر.سرانه.ارائه.
پیشنهاد.شرکت.هاي.پیشرو.ژاپني.ذکر.شده.است.
تاریخچه استقرار نظام پیشنهادها در ایران

در.ایران.از.ابتداي.س��ال.1367،.سیس��تم.پیشنهادها.در.چهار.ش��رکت.صنعتي.و.تولیدي:.

شرکت.رادیاتورسازي.ایران،.شرکت.نورد.و.تولید.قطعات.فوالدي،.شرکت.آکام.فلز.و.شرکت.

س��ولیران.طراحي.و.اجرا.ش��د..با.توجه.به.موفقیت.هایي.که.به.دست.آمد،.شرکت.هاي.متعدد،.
به.ویژه.در.بخش.صنعت،.خواهان.این.سیستم.شدند.

ش��رکت.رادیاتور.ایران،.کنتورسازي.قزوین،.ایران.خودرو،.ساپکو،.بهران،.داروپخش،.فوالد.

خوزس��تان،.شرکت.هاي.نفت،.گاز.و.پتروشیمي،.شرکت.هاي.آب،.برق،.وزارت.دفاع.و.شیالت.

جزو.شرکت.هاي.پیشرو.و.مطرح.در.این.عرصه.به.شمار.مي.روند..

آمار اعالمی موسسه توسعه مشارکت در اردیبهشت 8۵
با.مقایس��ه.جدول.1.و.2.مي.توان.به.مطلوب.نبودن.وضعیت.ش��اخص.هاي.عملکردي.نظام.
پیش��نهادها.در.سازمان.هاي.کش��ور.پي.برد..سرانه.1/5.پیشنهاد.در.س��ال،.تفاوت.چنداني.با.
فقدان.نظام.پیش��نهادها.ندارد..چرا.که.بدون.آن.نیز.افراد.در.طول.یک.س��ال،.1/5.پیشنهاد.را.

ارائه.مي.دهند.

ـه
قال

م

نوع شاخص
متوسـط در 1۵0 

شـرکت ایرانی
حداکثر در 1۵0 

شـرکت ایرانی
حداقل در 1۵0 

شرکت ایرانی

نفر.پیشنهاد.
1/5140/03درسال

درصد.
پیشنهادهاي.
تصویب.شده

%.27%.82%.2

درصد.
پیشنهادهاي.
اجرا.شده

%.57%.45%.10

درصد.مشارکت.
4.%98.%20.%کارکنان

درصد.
پیشنهادهاي.

گروهي
%.40%.80%.10

درصد.مشارکت.
کارکنان.در.

عضویت.گروه.ها
%.22%.98%.4

جدول 2: وضعیت نظام پیشنهادها در شرکت هاي ایرانی

شرکت
    تعـداد 

پیشنهادهاي کارکنـان
سرانه تعداد   کارکنـان

64469358100079ماتسوشیتا
36180145705163هیتاچي
302585323929126مزدا
26487105557847تویوتا
103937454884938نیسان

13937453319241نیپون.دنسو
10763561378878کایون

10223401022699فوجي.الکتریک
734044881832توهوکواوکي
7285291500048جي.وي.سي
یک.شرکت.
2100090003/2پیشرفته.آمریکا

جدول 1:سرانه ارائه پیشنهاد شرکت هاي ژاپنی
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گزارش تصویری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اصفهان - شهریور94
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به.گفت��ه.معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی،.45.هزار.واحد.

مس��کن.مه��ر.از.400.ه��زار.واحد.ش��هرهای.جدید.فاقد.

متقاضی.هس��تند،.به.طوری.که.در.شهر.هشتگرد.و.برخی.

ش��هرهای.جدید.همچنان.ظرفیت.ب��رای.متقاضی.وجود.
دارد.

.ب��ه.گ��زارش.خبرگزاری.ف��ارس،.محس��ن.نریمان.در.

برنامه.اقتصاد.ایران.که.از.ش��بکه.پنج.س��یما.پخش.ش��د.

در.بخ��ش.نخس��ت.اظهاراتش.از.تهیه.ش��یوه.نامه.نقل.و.

انتقال.واحدهای.تکمیل.شده.مسکن.مهر.خبر.داد.و.گفت:.

خوشبختانه.شیوه.نامه.انتقال.این.واحدها.تنظیم.شده.است.

و.متقاضیان.برای.نقل.و.انتقال.واحدهای.مس��کن.خود.در.

ش��هرهای.جدید.می.توانند.به.شرکت.عمران.شهر.مربوطه.

مراجع��ه.کنند.و.از.بازارهای.غیر.رس��می.نقل.و.انتقالی.را.
انجام.ندهند.

وی.گفت:.پیش��رفت.فیزیکی.بیش.از.75.درصد،.داشتن.

قرارداد،.مش��خص.بودن.واحد.مس��کونی.قاب��ل.انتقال.و.

ش��رایط.چهارگانه.هیات.وزیران.مش��مول.نق��ل.و.انتقال.
مسکن.مهر.است.

معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.بیان.اینکه.20.درصد.از.

واحدهای.مسکن.مهر.که.حدود.400.هزار.واحد.می.شود.

در.ش��هرهای.جدید.کشور.جانمایی.شده.است.و.مدیریت.

آن.با.شرکت.عمران.شهرهای.جدید.است،.افزود:.مالکان.

مس��کن.مه��ری.که.در.س��ایر.مناطق.غیر.از.ش��هرهای.

جدید.س��کونت.دارند.برای.نق��ل.و.انتقال.واحد.خود.باید.

به.ادارات.کل.راه.و.شهرس��ازی.و.بنیاد.مس��کن.اس��تان.
مربوطه.مراجعه.کنند.

نریمان.با.اش��اره.به.افتتاح.30.هزار.واحد.مس��کن.مهر.

در.ش��هرهای.جدید.در.هفته.دولت.ک��ه.100.هزار.نفر.را.

ش��امل.می.ش��ود،.گفت:.به.همین.میزان.نیز.در.دهه.فجر.
افتتاح.خواهد.شد.

مع��اون.وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.با.بی��ان.اینکه.تالش.

می.کنیم.تا.واحدهای.مس��کن.مهر.در.ش��هرهای.جدید.تا.

پایان.س��ال.94.به.اتمام.برسد.گفت:.البته.برخی.واحدهای.

مس��کن.مهر.پردیس.که.کلنگ.این.واحده��ا.با.تاخیر.به.

زمین.زده.ش��د.و.همچنی��ن.مواردی.که.ب��ا.عدم.تکمیل.

تاسیس��ات.زیربنایی.و.روبنایی.مواجه.بودند.در.سال.آینده.

آماده.واگذاری.خواهند.بود..البته.در.س��ال.جاری.10.هزار.

واحد.مسکن.مهر.به.همراه.خدمات.زیربنایی.و.روبنایی.به.

متقاضیان.واگذار.می.ش��ود.که.البته.نیازمند.همکاری.همه.

دس��تگاه.های.خدماترس��ان.از.جمله.وزارت.نیرو.و.وزارت.
نفت.برای.تامین.آب،.برق.و.گاز.است.

مدیرعامل.ش��رکت.عمران.ش��هرهای.جدی��د.با.تاکید.

ب��ر.اینکه.باید.از.تجربیات.بین.الملل��ی.دنیا.برای.خانه.دار.

شدن.بهره.گرفت.اظهار.کرد:.در.کشورهای.دیگر.مردم.از.

طریق.روش.های.تامین.مالی.سیستم.بانکی.و.تسهیالت.

صاحب.خانه.می.شوند.و.به.صورت.معقول.مبلغ.تسیهالت.

از.حس��اب.افراد.کس��ر.می.ش��ود.ک��ه.سیس��تم.افزایش.

تس��هیالت.و.مدت.زمان.بازپرداخت.باید.در.کشور.ما.احیا.

ش��ود؛.البته.قوانین.سختی.حاکم.است.که.اگر..اقساط.در.

زمان.مقرر.پرداخت.نشود.ش��خص.به.راحتی.خانه.خود.را.
از.دست.می.دهد.

نریمان.ضمن.بیان.این.مطلب.که.40.درصد.تورم.کشور.

به.خاطر.اعتبار.مس��کن.مهر.بود،.یادآور.شد:.اختصاص.50.

هزار.میلیارد.تومان.اعتبار.به.مسکن.مهر.گرچه.خدمتی.به.

مردم.است.اما.از.طرفی.مشاهده.شد.که.40.درصد.از.تورم.

کش��ور.ناش��ی.از.این.تزریق.پول.پرقدرت.به.مسکن.مهر.

اس��ت..بنابراین.دولت.با.تمرکز.بر.افزایش.تسهیالت.باید.

به.گونه.ای.سیاستگذاری.کند.که.این.افزایش.تسهیالت.به.

تزری��ق.پول.پرقدرت.به.اقتصاد.و.به.تبع.آن.افزایش.قیمت.
و.تورم.لجام.گسیخته.منجر.نشود.

مع��اون.وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.در.بخ��ش.دیگ��ری.

از.س��خنان.خود.اظهار.داش��ت:.مس��کن.اجتماع��ی.را.با.

بهره.گیری.از.تجربیات.تلخ.و.ش��یرین.مس��کن.مهر.اجرا.

خواهی��م.کرد..نریمان.با.تاکید.بر.اینکه.دولت.روی.بخش.

مس��کن.برنامه.ریزی.دارد،.اما.سیاس��ت.ها.نباید.به.گونه.ای.

باش��د.که.به.اقتصاد.ضربه.زده.ش��ود،.افزود:.پیش��نهادات.

متعددی.در.حوزه.مس��کن.طرح.ش��ده.است،.ضمن.اینکه.

در.شهرهای.جدید.ظرفیت.های.مناسبی.وجود.دارد.که.در.
این.زمینه.ساخت.مسکن.اجتماعی.در.دستور.کار.است.

وی.گفت:.جلس��ات.مختلفی.گذاشته.ش��ده.که.ساخت.

مس��کن.اجتماعی.از.حالت.دولت.محوری.خارج.و.ساخت.

ای��ن.واحده��ا.متمرکز.ب��ر.مردم.باش��د..بای��د.به.گونه.ای.

برنامه.ریزی.ش��ود.تا.طرح.های.مس��کن.حتما.مردم.محور.
و.با.افزایش.تسهیالت.باشد.

وی.با.اش��اره.به.تس��هیل.شرایط.س��اخت.و.ساز.گفت:.

باید.ش��رایطی.فراهم.شود.تا.یک.بسته.آماده.برای.ساخت.

مس��کن.ب��ه.منظور.از.بی��ن.ب��ردن.بس��یاری.از.اقدامات.

بروکراتی��ک.انجام.ش��ود..به.طوری.که.ای��ن.ظرفیت.در.

ش��هرهای.جدید.و.برخی.ش��هرداری.ها.وجود.دارد.ضمن.

اینکه.بنیاد.مس��کن.هم.در.ش��هرهای.کوچ��ک.می.تواند.

زمینه.س��از.تسهیل.شرایط.س��اخت.واحدهای.مسکونی.در.
این.مناطق.شود.

نریمان.با.بیان.اینکه.مس��کن.موضوع.بخش��ی.نیس��ت.

و.بلکه.فرابخش��ی.است.و.س��ایر.حوزه.ها.مانند.بین.المللی.

و.مس��ائل.اقتص��ادی.از.قبی��ل.امنی��ت.و.آرام��ش.برای.

س��رمایه.گذار.در.رون��ق.یا.رک��ود.آن.موثر.اس��ت،.گفت:.

متاس��فانه.واس��طه.گری.عالوه.بر.بس��یاری.از.حوزه.های.
اقتصادی.در.بخش.مسکن.هم.وجود.دارد.

معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.اشاره.به.اینکه.واحدهایی.

تکمیل.ش��ده.ای.وجود.دارد.که.متقاضی.نسبت.به.پرداخت.

قس��ط.پایانی.خود.برای.تحویل.واحد.اقدام.نکرده.اس��ت،.

افزود:.در.ح��ال.حاضر.45.هزار.واح��د.از.400.هزار.واحد.

شهرهای.جدید.فاقد.متقاضی.هستند.به.طوری.که.در.شهر.

جدید.هش��تگرد.و.برخی.از.شهرهای.جدید.در.استان.های.
دیگر.همچنان.ظرفیت.برای.متقاضی.وجود.دارد.

مدیرعامل.ش��رکت.عمران.شهرهای.جدید.گفت:.بدون.

تامل.باید.مسکن.مهر،.برغم.همه.مشکالت.به.پایان.برسد.

که.یکی.از.سیاس��ت.های.دولت.این.است.که.این.واحدها.

را.با.کیفیت.باال.و.با.تکمیل.تاسیسات.زیربنایی.و.روبنایی.

تحویل.ده��د،.چراکه.هیچ.واحد.مس��کن.مهری.حتی.در.

ص��ورت.تکمیل.بودن.بدون.اتمام.تاسیس��ات.زیربنایی.به.
متقاضیان.تحویل.نمی.شود.

وی.ادامه.داد:.ضمن.اینکه.برای.دهک.های.متوس��ط.و.

باالی.جامعه.هم.باید.برنامه.داشته.باشیم،.به.طوری.که.در.

طرح.جامع.مسکن.که.اخیرا.توسط.وزارت.راه.و.شهرسازی.

رونمایی.ش��ده.برنامه.ریزی.انجام.ش��ده.است.و.شهرهای.
جدید.هم.در.قالب.این.طرح.جایگاه.خود.را.دارند.

 40 درصد تورم به خاطر مسکن مهر بود
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نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

ت
وما

ملز
ش 

بخ























تنها با یک تماس
 و یا مراجعه به سایت

در هر جای ایران که هستید  
مشترک )رایگان( نشریه 

پنجره ایرانیان 
شوید. 

تلفکس :             44489429-33
www.panjereh-iranian.ir
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نیازمندی های پنجره

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس هادی جعفری
مدیریت شرکت در و پنجره انوش

ان�دوه م�ا در غ�م از دس�ت دادن آن عزیز بزرگ�وار در واژه 
نمی گنج�د، تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و 

برای آن مرحومه روحی شاد و آرام طلب کنیم.

                                                   شرکت کار تجارت فربد

فروش ماشین آالت
ماش�ین االت تولید شیش�ه های چند ج�داره: اعم از 
دس�تگاه شستش�و- پرس دستی-دس�تگاه چس�ب 
بوتی�ل - دس�تگاه تزری�ق گاز آرگون -دس�تگاه خم 
کن اسپیس�ر- دستگاه تزریق س�یلیکاژل - میز برش 
پنوماتیک دس�تگاه optimac ت�رک دارای گارانتی با 

کارکرد یکسال و نیم به فروش می رسد.  
تلفن : 09330383774

آگهی استخدام
 ش�رکت مگا پخش پارس، نماینده انحصاری رنگ رنول 
آلم�ان در ای�ران، جهت واح�د فروش رنگ، کارش�ناس 

فروش استخدام می کند.
 تلفن: 09124242962 � 021-44595686  
job@megapakhshpars.com

فروش ماشین آالت
یک ست 7 تیکه دستگاه تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی 

با برند ارچلیک در حد نو به فروش می رسد.
تلفن:  09371249027

جذب نماینده فعال
ش�رکت پرس�یا پروفیل نماین�ده انحص�اری رنگ زوبل 
آلمان وارائه دهنده پروفیل uni win س�ری 62 و سری 
54 وهمچنی�ن نماین�ده رس�می پروفی�ل plas pen و 
ی�راق آالت t&t ، آمادگ�ی خود را جهت ف�روش و ارائه 
نمایندگی به کلیه دوس�تان و همکاران گرامی اعالم می 
دارد. جهت اطالع از شرایط نمایندگی با شماره های ذیل 

تماس حاصل فرمایید. 
تلفن: 55268656 � 55273110 � 09129150662

 قابل توجه بازاریابان و استادکاران

یک واح�د تولید در و پنجره upvc  و شیش�ه دوجداره 

در حصارک کرج با تمامی ماش�ین آالت مشارکت بدون 

پرداخت وجه اجاره داده می شود.

تلفن: 09102534743     

آگهی استخدام

به یک استاد کار جهت کار در کارگاه در و پنجره دوجداره 
یو.پی.وی.سی نیازمندیم.  

تلفن: 09125153118 - 88084369  
 toorbansanat@gmail.com

فروش دستگاه شیشه دوجداره  CMS ) کم کارکرده(

1- شستشو

2- پرس پانل

CNC 3- برش

4- پلی سولفاید

5- میزگردون

6- تزریق گاز

7- فریزروهیتر

8- سیلیکاژل پرکن

9- بوتیل زن

نصب وراه اندازی بعهده فروشنده می باشد.

تلفن : 26414173  -22910387  - 09120344123                                                      
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نیازمندی های پنجره

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

فروش ماشین آالت
ش�رکت پرس�یا پروفیل یک دس�تگاه زهوار بر با برند 
URBAN مدل GLS102 را با قیمتی بس�یار مناس�ب 
بفروش می رساند. جهت اطالعات بیشتر با شماره های 

ذیل تماس حاصل فرمایید. 
تلفن: 55268656 -09121262417

درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگ�ان می باشد

 نمایندگی پروفیل دکتر وین
 و آریا ارس در استان همدان

عاملی�ت فروش یراق االت جیویس ش�رکت البرز یراق-
گالوانی�زه - پی�چ س�لکترون ومک�ث باقیمت مناس�ب 
در خدم�ت مش�تریان عزیز اس�تان می باش�د در ضمن 
ارس�ال رایگان می  باش�د. برای اگاه�ی از نحوه خرید با 

شماره08133115438-08133114943تماس بگیرید  

استخدام کارشناس فروش 

شرکت پرس�ان صنعت آریا، نماینده رسمی یراق آالت 
Gu آلم�ان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش خود 
از کارشناس�ان فروش خان�م وآقا دعوت ب�ه همکاری 

می نماید.
تلفن: 88679304-5
فکس:  88850413

Email: info@parsansanat.com

آگهی استخدام
ش�رکت تجهیز صنعت دایان وارد کنن�ده یراق آالت در و 
پنجره یو.پی.وی.س�ی جهت تکمی�ل کادر فروش خود به 

چند کارشناس فروش خانم نیازمند است.
Dayan.sanat@yahoo.com  :ارسال رزومه

آگهی استخدام
شرکت همارشتن جهت تکمیل کادر فروش خود، کارشناس 

متخصص در بخش پنجره و پروفیل استخدام می کند.
تلفن: 88211752

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای ساالری

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده 

و برای آن مرحوم علو درجات را از خداوند منان خواستاریم. 

مارا در غم خود شریک بدانید.

از طرف مدیریت و کارکنان شرکت هافمن

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای سلجوقیان

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده 

و برای آن مرحوم علو درجات را از خداوند منان خواستاریم. 

مارا در غم خود شریک بدانید.

از طرف مدیریت و کارکنان شرکت هافمن

فروش ماشین آالت شرکت اکسین
ش�رکت اکسین با فروش ماشین آالت مونتاژ درب و پنجره 
پی وی س�ی و آلومینیوم " ایلماز و کراس ماک" با دو سال 
گارانتی، 10 س�ال خدمات پس از فروش، نصب و راه اندازی 

رایگان آماده عرضه می باشد.
تلفن 44430321 - 09124967192
www.oxinwin.com






































