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در.سال.89،90.و.91.موفق.شدیم.تعرفه.واردات.پروفیل.

را.از.کش��ورهای.دیگر.من.الجمله.ترکیه.از.10.درصد.به.

32درصد.افزایش.دهیم..اما.در.س��ال.1393.بدون.اطالع.

ب��ه.صنف.و.نظرخواهی.از.آن.ه��ا.مطلع.گردیدیم.حقوق.

گمرکی.به.10.درصد.و.6.درصد.در.دو.ردیف.کاهش.پیدا.

نموده.اس��ت..لذا.با.تالش.فراوان.انجمن.و.دستاندرکاران.

و.طی.مراحل.سخت.و.دشوار.شرکت.در.کمیسیون.های.

تخصص��ی.مربوطه.با.مجاب.کردن.مس��ئولین.ذی.ربط.

موف��ق.به.افزای��ش.تعرفه.مذکور.به.20.درصد.در.س��ال.

ج��اری.گردیدیم.در.حال.حاضر.بح��ث.تخصیص.تعرفه.

ترجیحی.و.محاس��به.حقوق.گمرکی.و.س��ود.بازرگانی.به.

نرخ.ترجیحی.مبحث.دیگری.اس��ت.که.در.این.خصوص.

بی��ن.انجمن.و.وزارت.صنعت،مع��دن.و.تجارت.مکاتبات.

بس��یاری.در.جریان.بوده.و.با.مساعدت.مسئولین.صنعت.

کش��ور.خصوصا.وزی��ر.محترم.صنعت،.مع��دن.و.تجارت.

آقای.مهندس.نعمت.زاده.و.معاونت.ایشان.آقای.مهندس.

صالح��ی.نیا.بحث.اس��تفاده.از.ارز.متقاض��ی.در.مبادالت.

مذک��ور.مطرح.و.انش��اءاهلل.اجرائی.می.گ��ردد..اما.زنگ.

خط��ری.در.تهدید.این.صنعت.نوپ��ا.به.صدا.درآمده.و.آن.

درج.این.کاال)پروفیل.یو.پی.وی.س��ی(.در.لیس��ت.200.

قلمی.تعرفه.ترجیحی.فی.ما.بین.کشور.ایران.و.ترکیه.می.

باش��د.که.در.این.صورت.تعرفه.20.در.صدی.به.2درصد.

قابل.کاهش.است..در.این.صورت.ما.می.توانیم.فکر.کنیم.

ب��رای.واردات.پروفیل.هیچ.عوارضی.وج��ود.ندارد،.حال.

س��وال.اینجاست.چگونه.می.توان.در.مقابل.این.به.نوعی.

آزاد.س��ازی.برای.واردات.پروفیل.،صنعت.نوپایی.را.بر.پا.

نگاه.داش��ت؟.بر.کسی.پوشیده.نیست.که.رکود.بر.اقتصاد.

کش��ور.به.اذعان.صدها.پژوهش.علمی،.مناظرات،.اخبار.

روزانه،.حاکم.اس��ت.و.این.رکود.بر.پیشانی.اقتصاد.ایران.

یعنی.صنعت.ساختمان.دو.چندان.سایه.افکنده.است.و.به.

تب��ع.آن.کمر.صنایع.زیر.مجموعه.صنعت.س��اختمان.من.

الجمل��ه.پروفیل.را.خم.نموده.اس��ت..از.این.بابت.دو.لبه.

بودن.تعرفه.ترجیحی.آش��کار.می.گ��ردد..این.تیغ.اگر.به.

درستی.استفاده.نشود.ایران.را.به.بهشت.واردات.از.کشور.

ترکیه.تبدیل.نموده..و.میخ.آخر.را.بر.تابوت..تولید.پروفیل.

یو.پی.وی.س��ی.خواهد.کوبید..البت��ه.متذکر.می.گردم.با.

صحب��ت.های.اینجان��ب.و.اعضاء.هیئ��ت.مدیره.انجمن.

صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.سی..با.جناب.آقای.صالحی.نیا.

ایش��ان.با.اشراف.به..صنعت.به.طور.عام.و.این.صنعت.به.

طور.خاص.قول.هایی.مبنی.بر.مبذول.نمودن.تمام.تالش.

ب��رای.اینکه.این.کاال.از.صف.کاالهای.ترجیحی.خارج.و.

یا.مس��کوت.بماند.داده.اند..اما.هنوز.به.نتیجه.مطلوب.در.

این.خصوص.نرسیده.ایم..لذا.توجه.تمام.دست.اندرکاران.

این.صنعت.و.دست.اندرکاران.دولتی.در.صنعت.را.به.این.
تذکر.جلب.نموده.و.استدعا.داریم.ما.را.دریابند.

تعرفه ترجیحی تیغ دولبه



93
ره.

م�ا
.ش

.13
94

یر.
.ت
�م.

شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

 ای
ره

جـ
پن

44

ب��ه.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.گ��روه.صنعتی.آریا.تولید.کنن��ده.پروفیل.یو.پی.
وی.سی.به.نشان.تجاری.ABI.به.دلیل.افزایش.رضایت.مندی.مصرف.کنندگان.خود.و.
خشنودی.تولیدکنندگان.درو.پنجره.یو.پی.وی.سی.از.کیفیت.پروفیل.ها.و.خدمات.ارائه.
شده.توسط.این.گروه.صنعتی.اقدام.ویژه.ای.را.انجام.داده.است..در.همین.راستا.مدیران.
ای��ن.مجموعه.اقدام.به.راه.ان��دازی.انبار.جدیدی.در.بازار.آهن.مکان.تهران.کرده.اند.تا.
س��هولت.و.سرعت.دسترسی.به.محصوالت.در.استان.تهران.را.بیش.از.پیش.به.همراه.
داشته.باشند..گفتنی.است.بنابر.اعالم.روابط.عمومی.این.شرکت.انبار.ABI.هم.اکنون.

کامال.فعال.بوده.و.در.اسرع.وقت.به.نیازهای.مشتریان.پاسخ.شایسته.می.دهد.
ش��ایان.ذکر.است.پروفیل.ABI.تحت.لیس��انس.رال.آلمان.با.اتکا.به.کیفیت.باالي.
محصوالت.خود،.موفق.به.کس��ب.گواهی.استاندارد.ملی.ایران.شده.است..این.شرکت.

SGS.در.راس��تا.ادام��ه.موفقیت.های.خود.نیز.گواهینامه.های.بی��ن.المللی.کیفیت.از
سوئیس.و.URS.انگلستان.را.در.کارنامه.خود.ثبت.کرده.است.

یازدهمین..نمایش��گاه.صنعت.س��اختمان.ارومیه.از.تاریخ.

19.لغای��ت.23.خ��رداد.در.حالی.برگزار.ش��د.که.حواش��ی.

مختلفی.را.در.پی.داش��ت..از.جمله.مهمترین.این.حواش��ی.

برگزاری.دومین.همایش.خانواده.بزرگ.دکتروین.در.ارومیه.

بود..در.این.همایش.که.با.اس��تقبال.چشمگیر.نماینده.های.

مختلف.این.ش��رکت.برگزار.می.ش��د،.موارد.مختلفی.مورد.

بررس��ی.قرار.گرفت..دراین.همای��ش.کامران.حقانی.رئیس.

هیات.مدیره.ش��رکت.کاروانس��رای.نازنین.اظهار.داش��ت:.

از.ابتدای.س��ال.94.صادرات.پروفیل.دکتروین.به.آس��یای.

میانه.و.کش��ورهای.همسایه.آغاز.ش��ده.است..وی.در.ادامه.

اظه��ارات.خود.اف��زود:.تبلیغات.محیطی.گس��ترده.یی.رادر.

سطح.استان..های.مختلف.و.کالنشهر.ها.آغاز.کرده.ایم..در.

ادامه.این.همایش.رییس.هیات.مدیره.دکتروین.با.اشاره.به.

اصل.آموزش.عنوان.داش��ت:.آموزش.مستمر.ضمن.خدمت.

کارکنان.از.جمله.موارد.مهمی.اس��ت.که.همواره.در.دستور.

کار.ما.قرار.دارد..حقانی.با.اشاره.به.حضور.در.نمایشگاه.های.

مختلف.این.مهم.را.در.راس��تای.حضور.فعال.و.چش��مگیر.

پروفی��ل.دکتروین.در.کلیه.عرصه.ها.برش��مرد.و.رقابت.در.

حین.رفاقت.با.س��ایر.تولیدکنندگان.ای��ن.صنعت.را.ازجمله.

مواردی.دانس��ت.که.در.اخالق.خان��واده.دکتروین.همواره.

س��رلوحه.می.باشد..وی.با.اش��اره.به.فعالیت.بهینه.سازمان.

خدمات.پس.از.فروش.این.ش��رکت،.پویایی.این.سازمان.را.

به.کلیه.نمایندگان.خود.نوید.داد..وی.در.پایان.اظهارات.خود.

با.اشاره.به.س��بد.محصوالت.دکتروین.عنوان.کرد:.پروفیل.

بازس��ازی.و.پروفیل.کش��ویی.به.زودی.در.سبد.محصوالت.
دکتر.وین.قرار.خواهند.گرفت.

افتتاح انبارجدید ABI در بازارآهن مکان

دومین همایش دکتروین در ارومیه 

ش��رکت.مگا.پخ��ش.پ��ارس.نماینده.رس��می.رنوکول.

آلم��ان.)تولید.کننده.رنگ.پایه.آب.تخصصی.س��اختمان(.

در.پی.فعالیت.افرادی.س��ودجو.اقدام.به.انتش��ار.اطالعیه.

ایی.کرده.است..در.این.اطالعیه.که.توسط.روابط.عمومی.

این.ش��رکت.و.در.پی.استعالم.از.ش��رکت.رنوکول.آلمان.

منتش��ر.شده.،.آمده.اس��ت:.با.توجه.به.ادعای.برخی.افراد.

سودجو.مبنی.بر.استفاده.غیر.قانونی.از.نام.تجاری.رنوکول.

آلمان.،.بدین.وس��یله..به.اطالع.کلیه.همکاران.می.رساند.

که.ش��رکت.مگا.پخش.پارس،.نماین��ده.انحصاری.رنگ.

رنوکول.آلمان.می.باش��د.و.از.کلیه.همکاران.خواهش��مند.

است.در.صورت.مشاهده.فعالیت.افراد.سودجو.با.نام.های.

تج��اری.مش��ابه.،.مراتب.را.به.اطالع.دفت��ر.مرکزی.این.
شرکت.برسانند.

گفتن��ی.اس��ت.م��گا.پخ��ش.از.جمله.فع��االن.صنعت.

س��اختمان.در.حوزه.تولید.رنگ.پایه.س��اختمان.می.باشد..

این.شرکت.با.در.اختیار.گرفتن.نمایندگی.شرکت.رنوکول.

آلم��ان.که.رنگ.پای��ه.آب.تخصصی.س��اختمان.را.تولید.
می.کند.فعالیت.گسترده.ای.در.این.حوزه.آغاز.کرده.است.

مگا پخش پارس نماینده انحصاری رنوکول آلمان
 ها

ت
رک

 ش
ـار

خب
ا
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پیرو..دو.جلسه.اعضاء.انجمن.در.روزهای.چهارشنبه.مورخ.1394/2/16.و.سه.شنبه..

مورخ.1394/2/22..کمیته.فنی.انجمن.تشکیل.و.اعضاء.آن.تعیین.گردیدند.
با.توجه.به.مش��کالت.ش��رکت.های.عضو.انجمن.صنایع.پروفیل..و.وجود..مسائلی.
چون.عدم.کارایی.گواهینامه.های.فنی.مرکز.تحقیقات.راه،.س��اختمان.و.مسکن،.عدم.
نظارت.بر.پروفیل.های.بی.کیفیت.وارداتی،.افزایش.توانایی.بررس��ی.ش��کایات.های.
انجام.ش��ده..از.پروفیل.های.بی.کیفیت.به.انجمن.و.....کمیته.فنی.انجمن.با.اکثریت.
آراء.تشکیل.گردید.و.هر.یک.از.شرکت.ها.نماینده.متخصص.و.دارای.تجربه.را.برای.

مشارکت.در.کمیته.فنی.به.انجمن..معرفی.نمودند.

.iranupvc-dia.ir.وب.س��ایت.جدید.انجمن.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.ب��ه.آدرس
تشکیل.گردید.

آقای.معصومی.دبیر.انجمن.هدف.خود.از.ارتقاء.وب.سایت.انجمن.را.افزایش.توانایی.

در.اطالع.رس��انی.و.ارتباط.بیشتر.با.اعضاء.عنوان.کرده.و.از.این.پس.فرآیند.عضویت.

ثبت.و.پیگیری.ش��کایات.و.دریافت.اخبار.جاری.انجمن.از.طریق.وب.س��ایت.مذکور.
انجام.خواهد.شد.

ش��رکت.ویستابس��ت.از.تولیدکنندگان.ممتاز.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.ایران.نسبت.به.

اقدام.تعداد.معدودی.از.ش��رکت.های.تولیدکننده.در.و.پنجره.های.دوجداره.که.نتوانس��ته.اند.

در.آزمون.کیفیت.و.استاندارد.تولید.و.نصب.در.و.پنجره.ویستابست.سربلند.بیرون.آیند،.اما.بر.
علیه.این.برند.ملی.فعالیت.های.تخریبی.را.شروع.کرده.اند،.هشدار.داد.

محمد.جواد.اقدامیان،.رئیس.هیات.مدیره.ویستابست.و.عضو.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.

یو.پی.وی.س��ی.در.ایران.با.اش��اره.به.اقدام.اخیر.این.ش��رکت.در.خارج.کردن.119.کارگاه.

تولیدکننده.در.و.پنجره.از.فهرس��ت.مشتریان.ویستابس��ت.اظهار.کرد:این.اقدام.باعث.شد.تا.

برخی.از.این.شرکت.ها.به.همکاری.با.دیگر.تولیدکنندگان.پروفیل.روی.آورند.که.حق.طبیعی.

آنهاس��ت،.اما.برخی.از.اش��خاص.در.یک.اقدام.احساسی.و.مخرب.علیه.منافع.ملی.و.مصالح.

نظام.مبنی.بر.حمایت.از.تولید.رقابتی.و.دارای.توان.صادراتی.در.صدد.تخریب.برندهای.ممتاز.

داخلی.از.جمله.ویستابس��ت.برآمده.اند.و.حتی.در.صدد.هستند.با.تولید.در.و.پنجره.با.استفاده.

از.برخی.پروفیل.های.فاقد.کیفیت.خارجی.اعتماد.مردم.نسبت.به.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.
وی.سی.را.از.بین.ببرند..

وی.این.اقدام.ش��یطنت.آمیز.و.مغایر.با.رهنمودهای.مق��ام.معظم.رهبری.مبنی.بر.تقویت.

تولید.ملی.و.حمایت.از.کاالهای.ایرانی.با.کیفیت،.تصریح.کرد:بدون.شک.تخریب.و.مخدوش.

کردن.چهره.و.وجهه.تولیدات.برتر.و.باکیفیت.ایرانی.به.ویژه.در.شرایطی.که.اقتصاد.ایران.با.
تحریم.های.ظالمانه.مواجه.است،.کمک.به.اهداف.دشمنان.نظام.و.ملت.محسوب.می.شود.
این.عضو.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.سی.با.هشدار.نسبت.به.تخریب.برندها.
و.کاالهای.شایس��ته.احترام.ایرانی.در.بازارهای.داخل��ی.و.خارجی.بر.ضرورت.پیگرد.قضایی.
اشخاص.خاطی.و.ضربه.زننده.به.تولید.ملی.تاکید.کرد.و.افزود:اقدام.تخریبی.تعداد.معدودی.
از.اش��خاص.حقیقی.و.حقوقی.که.با.روش.های.مختلف.به.زعم.خود.در.صدد.ضربه.زدن.به.
برند.ویستابس��ت.هستند،.هرگز.باعث.دست.کشیدن.ویستابست.از.طرح.تعدیل.نمایندگان.و..
بی.توجهی.به.اس��تانداردهای.تولید.و.نصب.در.و.پنجره.نخواهد.ش��د..اقدامیان.تصریح.کرد:.
البته.ویستابس��ت.همواره.تاکید.داش��ته.و.دارد.که.مبنای.همکاری.با.کارگاه.های.تولید.در.و.
پنجره.یو.پی.وی.س��ی.رعایت.اس��تانداردها.و.احترام.به.حقوق.مردم.خواهد.بود.و.این.امکان.
برای.ش��رکت.هایی.که.نتوانسته.اند.در.آزمون.ویستابست.نمره.قبولی.بگیرند،.فراهم.خواهد.

بود.که.در.صورت.رعایت.اس��تانداردها.و.حفظ.حقوق.مردم.به.جمع.مش��تریان.این.برند.ملی.

برگردند..رئیس.هیات.مدیره.ویستابست.با.اشاره.به.ماده.8.قانون.تازه.ابالغ.شده.قانون.رفع.

موانع.تولید.رقابت.پذیر.مبنی.بر.»تکلیف.دولت.در.حمایت.از.ایجاد.و.تقویت.نشان)برند(های.

تج��اری.داخلی.محصوالت.صنعتی«.تصریح.کرد:.یکی.از.راه.های.حمایت.از.برندهای.ملی.

این.اس��ت.که.سازوکاری.جدی.و.هشداردهنده.علیه.اشخاص.حقیقی.و.حقوقی.تدوین.و.در.

اس��رع.وقت.به.اجرا.گذاشته.ش��ود.که.مانع.تخریب.برندهای.ملی..در.صنعت.در.و.پنجره.یو.

پی.وی.س��ی.شود.که.با.سرمایه.گذاری.سنگین.تولیدکنندگان.داخلی.با.وجود.شرایط.نابرابر.

رقابت��ی.توانس��ته.اند.جایگاه.خود.را.در.ب��ازار.حفظ.و.عرصه.را.بر.برخ��ی.پروفیل.های.فاقد.

کیفیت.داخلی.تنگ.تر.س��ازند..اقدامیان.با.هش��دار.جدی.نسبت.به.برخی.رفتارهای.شیطنت.

آمیز.و.تخریبی.بر.علیه.برند.ملی.ویستابس��ت.در.فضاهای.مجازی.و.روش.های.ارتباطی.و.

تجاری.مشکوک.تاکید.کرد:این.اشخاص.مطمئن.باشند.که.زیر.سوال.بردن.تولیدات.صنعتی.

با.کیفیت.ایرانی.از.جمله.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی.تولید.داخل.نه.تنها.به.کاهش.س��طح.

اش��تغال،.افزایش.خروج.ارز.و.تش��دید.خام.فروش��ی.مواد.اولیه.خواهد.شد.که.این.رفتارها.و.

شیطنت.ها.در.عمل.آب.به.آسیاب.دشمنان.ریختن.است؛.دشمنانی.که.آرزویشان.عقب.مانده.
نگه.داشتن.ایران.برای.سلطه.بر.مردم.و.کشور.است.

تشکیل کمیته فنی انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی 

راه اندازی وب سایت جدید انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی 

تخریب تولید داخل آب به آسیاب دشمن ریختن است 

ها
ت 

رک
 ش

ـار
خب

ا
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یکش��نبه.م��ورخ.94/3/3.جلس��ه.ه��م.اندیش��ی.تعدادی.

از.اعض��اء.و.حامی��ان.انجمن.تولیدکنن��دگان.در.و.پنجره.یو.

پی.وی.س��ی.در.شرکت.ساتیان.برگزار.ش��د..این.جلسه.که.

طی��ف.های.مختلف��ی.از.صنعت.دروپنجره.یو.پی.وی.س��ی.

در.آن.حض��ور.داش��تند.در.پی.مباحث.طرح.ش��ده.در.مجمع.

عمومی.س��الیانه.انجمن.تدارک.دیده.شده.بود..گفتنی.است.

این.گردهمایی.که.به.جلس��ه."هم.اندیشی.دلسوزان.صنعت.

پنجره.یو.پی.وی.سی." معروف.شد،.به.جهت.همگام.سازی.

فعالیت.های.هیات.مدیره.انجمن.با.اعضا.و.حامیان.و.باهدف.

پویایی.هرچه.بیش��تر.و.طرح.تحول.و.گسترش.فعالیت.های.

انجمن.تولیدکنندگان.دروپنجره.تدارک.دیده.شده.بود..جلسه.

هم.اندیش��ی.دلسوزان.صنعت.پنجره.از.ساعت9.صبح.تا.14.

ادامه.داش��ت.و.حاضرین.پیرامون.مباحث.مختلفی.به.بحث.،.
گفتگو.و.تبادل.نظر.پرداختند.

به.گزارش.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.در.این.جلس��ه.

آقایان.:.محس��ن.صفایی)مدیرعامل.همارش��تن(،.علی.رضا.

صدقی.نس��ب)مدیرعامل.س��اتیان(،.عل��ی.خرم)مدیرعامل.

نویدتج��ارت.ارس��ام(،.ف��رخ.ظف��ر.فرخی)مدیرعامل.کرفت.

مول��ر(،.محمدرض��ا.س��یدی.فر)مدیرعامل.وین��ک.هوس(،.

رضا.کاظمی)مدیرعام��ل.هورامکو(،مهدی.امانی)مدیرعامل.

دکونیک(،.امیرحسین.اس��ماعیل.خانی)پنجره.صنعت.ایلیا(،.

حامد.شییبانی)مدیرعامل.پروفاین(.و.امیر.شیری.)مدیرعامل.

نش��ریه.پنجره.ایرانیان(.نقطه.نظرات.خود.را.به.وحیدجاللی.

پور.دبیر.انجم��ن.تولیدکنندگان.دروپنجره.یو.پی.وی.س��ی.

و.پیم��ان.خلیل.زاده.و.محمد.تاجری.بازرس��ان.انجمن.ارائه.

نمودند..مهمترین.مبحث.مطرح.ش��ده.در.این.هم.اندیش��ی.

پیش��نهاد.تش��کیل.جلس��ه.فوق.العاده.انجم��ن.در.خصوص.

اصالحات.اس��اس.نام��ه.درجهت.عضوگی��ری.انجمن.ازکل.
صنعت.دروپنجره.یوپی.وی.سی.بود.

این.نشس��ت.با.س��خنان.علی.رضا.صدقی.نسب.به.عنوان.

میزب��ان.جلس��ه.و.از.حامی��ان.انجمن.تولید.کنن��دگان.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.س��ی.آغاز.ش��د..وی.خالء.دیگر.دوستان.و.

همکاران.دلسوز.صنعت.پنجره.یو.پی.وی.سی.در.این.جلسه.

را.بس��یار.محسوس.دانس��ته.و.با.ابراز.تاسف،.فقدان.فضای.

مناس��ب.برای.حضور.اکثریت.و.فوریت.برگزاری.این.جلسه.

را.از.دالیل.عدم.حضور.اکثر.این.دوس��تان.برش��مرد..وی.در.

ادامه.این.هم.اندیش��ی.طرح.کلی.مباحث.مختلف.در.محفلی.

صمیم��ی.و.خودمانی.را.خواس��تار.ش��د.و.از.کلیه.افرادی.که.

فرصت.حضور.در.این.نشست.برای.آنان.فراهم.نشد،.مراتب.
پوزش.و.عذرخواهی.خود.را.عنوان.کرد.

ش��ایان.ذکر.اس��ت.این.جلسه.هم.اندیش��ی.که.به.هدف.

هماهنگی.هر.چه.بیش��تر.طیف.های.مختلف.صنعت.پنجره.

پی.وی.سی.و.نیز..دست.یابی.به.فرایندی.که.پویایی.و.ارتقاء.

جایگاه.انجمن.را.در.برداش��ته.باشد،.شکل.گرفت.و.سرفصل.

مباحث.طرح.شده.در.این.هم.اندیشی.عبارت.بود.از:
1..اعطا.حق.رای.به.حامیان،.مشابه.تولید.کنندگان

2..تغییر.اساسنامه.به.نحوی.باعث.پویایی.و.تحرک.بیشتر.
انجمن.شود

3..برنامه.ریزی.در.خصوص.برندینگ.انجمن
4..اجرای.اصالحات.در.ساختارها.و.مدیریت.ها

5..پویای��ی.بیش��تر.انجمن.در.برنامه.ها.و.اجرایی.س��ازی.
آن.ها

6..افزایش.ظرفیت.عضو.گیری.انجمن.و.جذب.حداکثری.
فعاالن.صنعت

7..استفاده.از.ظرفیت.و.قابلیت.همکاران.فعال.در.صنعت.و.
برنامه.ریزی.جهت.جذب.آنها

در.ادامه.پیش��نهاد.اصالح.اساسنامه.که.بحث.اولیه.آن.در.

مجمع.عمومی.مطرح.ش��د.به.جهت.بررسی.زوایای.مختلف.

آن.و.هماهنگی.و.همراهی.هرچه.بیش��تر.پیشنهاد.دهندگان.

با.هیات.مدیره.و.س��ایراعضادر.دستور.کار.جلسه.قرار.گرفت..

س��پس.حاضرین.نقطه.نظرات.مختلفی.را.به.جهت.دستیابی.

و.قرارگرفتن.در.مس��یری.مشترک،.مطرح.کردند.و.براساس.

اظه��ارات.حاضرین.این.مهم.به.بهترین.نحوه.ممکن.حاصل.
شد.

همچنین.تشکیل.انجمن.ملی.درو.پنجره.ایران.با.عضویت.

انجم��ن.های.مختلف.و.با.هدف.همگن.س��ازی،.یکپارچگی.

و.نیز.وحدت.رویه.به.جهت.دس��تیابی.به.مطالبات.اهالی.این.

صنعت.رو.به.توسعه.که.همانا.هدف.اصلی.نشست.محسوب.

می.شد،.توسط.جناب.مهندس.صفایی.مطرح.و.رویکردهای.
مختلف.آن.مورد.ارزیابی.قرارگرفت.

حاضران.در.جلسه.به.تبادل.نقطه.نظرات.خود.در.خصوص.

موضوعات.فوق.در.فضایی.دوس��تانه.پرداختند.و.روند.جلسه.

به.صورتی.امیدوار.کننده.پیش.رفت.ودرپایان.کلیه.حاضرین.

در.این.نشس��ت.با.ابراز.خرس��ندی.از.موارد.طرح.شده،.مهم.

ترین.دستاورد.آن.را.تقویت.و.فعالسازی.کمیته.های.مختلف.

عنوان.کردند..همچنین.طرح.تقویت.و.فعالسازی.کمیته.های.

انجمن..با.اس��تقبال.خ��وب.دبیر.انجمن.نیز.مواجه.ش��د.که.

بر.اس��اس.آن.تشکیل.س��تاد.خبر.در.زیر.گروه.کمیته.روابط.

عمومی.در.دس��تور.کار.قرارگرفت..شایان.ذکر.است،.تهیه.و.

تولید.اخبار.صنف.و.کلی��ه.فعالیت.های.انجمن.در.قالب.وب.

س��ایت.انجمن.تولیدکنندگان.درو.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.و.

نیز.اطالع.رس��انی.به.عالقمندان.از.جمل��ه.فعالیت.های.آن.

محسوب.می.ش��ود...گفتنی.است.کمیته.های.دیگری.چون.

کمیت��ه.آموزش،.کمیته.حقوقی.و......نیز.بر.اس��اس.فراخوان.

انجمن.فعال.تر.از.گذش��ته.به.کار.خویش.ادامه.خواهند.داد...

پی��ش.بینی.می.ش��ود.با.حضور.حامی��ان.در.این.کمیته.ها.و.

همچنین.تاثیر.گذاری.بیشتر.آنها.به.عنوان.اجزاء.مهم.و.غیر.

قابل.انکارصنعت،.ش��اهد.رش��د.صنعت.و.پویایی.و.گسترش.

هر.چه.بیشتر.ش��عاع.حرکتی.انجمن.باشیم..که.حضور.درآن.

اعتبار.برندها.باش��د..درپی.اس��تقبال.و.اتفاق.نظر.کلیه.حضار.

برموضوع.پیش��نهادی.و.تایید.دبیر.انجمن،.طرح.پیشنهادی.

توس��ط.مهندس.جاللی.پور.در.جلس��ه.روز.چهارشنبه.هیات.

مدی��ره.عنوان.و.ب��ا.اعالم.فراخوان.رواب��ط.عمومی.انجمن،.

ضمن.آغ��از.عضوگیری.مجدد.کمیته.ه��ای.مختلف،.زمان.

برگ��زاری.مجم��ع.فوق.الع��اده.ای.به.ه��دف.اصالحات.در.

اساس��نامه.توسط.انجمن.در.اسرع.وقت.اعالم.خواهد.شد..در.

این.مجمع.قرار.اس��ت،.ادغام.اعضا.و.حامیان.وحق.رای.کلیه.
اعضا.انجمن.به.رای.گیری.گذاشته.شود.

ضمن��ا.کلیه.تغیی��ر.تحوالت.انجم��ن،.اخب��ار.و.فراخوان.

عضویت.کمیته.های.مختلف.در.وب.س��ایت.رسمی.انجمن.

تولیدکنندگان.دروپنجره.یوپی.وی.س��ی.و.نیز.سایت.نشریه.
پنجره.ایرانیان.درج.و.اطالع.رسانی.خواهد.شد.

کمیته های انجمن فعال و تغییرات در اساسنامه به رای گذاشته شود

 ها
ت

رک
 ش

ـار
خب

ا

در نشست هم اندیشی تعدادی ازدلسوزان صنعت پنجره عنوان شد:
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ش��رکت.رن��گ.رنوکول.ایران،.نماین��ده.رنوکول.آلم��ان.)تولید.کننده.رن��گ.پایه.آب.

تخصصي.ساختمان(،.در.یازدهمین.نمایشگاه.بین.المللي.عمران.و.ساختمان.کیش.حضور.

یافت..در.این.نمایشگاه.از.5.تا.8.خردادماه.در.جزیره.کیش.برگزار.شد،.شرکت.مگاپخش.

پ��ارس.نماینده.انحصاري.رنوکول.آلمان،.در.یازدهمین.نمایش��گاه.عمران.و.س��اختمان.

کیش.اقدام.به.معرفي.رنگ.هاي.تخصصي.س��اختمان.با.برند.Rhenocoll.کرد..گفتني.

است،.رنگ.مخصوص.یو.پي.وي.سي.یکي.از.محصوالت.شرکت.رنوکول.آلمان.به.شمار.

مي.رود.که.این.شرکت.با.همکاري.صنایع.شیمیایي.غفاري،.مجموعه.کاملي.از.رنگ.هاي.

تخصصي.ساختمان.خود.که.شامل.رنگ.مخصوص.پنجره.یو.پي.وي.سي،.شیشه،.چوب،.

ترمو.،.نما.و.دیوار.داخلي.است.را.به.صنعتگران.و.مصرف.کنندگان.ایراني.عرضه.مي.کند..

ش��رکت.صنایع.شیمیائي.غفاري.عالوه.بر.فروش.رنگ.هاي.تخصصي.پایه.آب،.از.تامین.
کنندگان.اصلي.چسب.و.درزگیرهاي.صنعتي.و.ساختماني.در.ایران.به.شمار.مي.آید.

رونمایي محصوالت رنگ رنوکول در نمایشگاه کیش

در.شماره.قبلي.نشریه.پنجره.ایرانیان،.در.گزارش.نخستین.نمایشگاه.ساختمان.و.صنایع.

وابسته.به.آن.و.در.بخش.گفتگو.با.مدیر.محترم.بازاریابی.و.فروش.گروه.صنعتی.پتروپویا.
گرانول.آریا.تولیدکننده.پروفیل.بس��ت.ویژن.اش��تباه.تایپی.رخ.داده،.و.نام.مهندس.فرید.

شیبانی.به.اشتباه.مشیری.چاپ.شده.بود.که.بدین.وسیله.اصالح.می.گردد..

توضیج و پوزش

به.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.ب��ه.نقل.از.روابط.

عمومي.شرکت.کاروانسراي.نازنین،.پس.از.ماه.ها.تالش.

ش��بانه.روزي.س��رانجام.دروازه.هاي.کش��ور.افغانستان.

ب��ه.روي.پروفی��ل.دکتروین.باز.ش��د.و.در.اردیبهش��ت.

ماه.امس��ال،.اولین.س��ري.از.محص��والت.دکتروین.به.

بی��رون.از.مرزهاي.کش��ور.راه.پیدا.ک��رد..همچنین.بر.

اس��اس.اعالم.این.شرکت.تولیدکننده.پروفیل.تالش.ها.

و.مذاکرات.بس��یاري.براي.ورود.پروفی��ل.دکتروین.به.

بازارکشورهاي.آسیاي.میانه.انجام.شده.است..بر.اساس.

اعالم.مس��ئوالن.ش��رکت.کاروانس��راي.نازنین.مقصد.

بعدي.پروفیل.هاي.دکتروین.کشورهاي.مشترک.المنافع.

آسیاي.میانه.از.جمله.گرجستان،.ترکمنستان،.قزاقستان.
و....خواهد.بود.

صنعت��ي. گ��روه. س��نگ.بناي. مي.ش��ود،. ی��ادآوري.

کاروانس��راي.نازنین.درمنطقه.ویژه.اقتصادي.ف�رودگاه.

پیام.با.تولید.پروفیل.یو.پي.وي.س��ي.با.نش��ان.تجاري.

دکتروی��ن.و.بر.پایه.کیفیت.و.تکنولوژي.برتر.گذاش��ته.

ش��ده.اس��ت..محصول.نهایي.این.مجموعه.صنعتي.که.

کارخان��ه.آن.در.زمیني.به.مس��احت.17000.متر.مربع.

واقع.شده.،.از.حیث.شکل.و.قالب.کامال.متفاوت.با.انواع.

مش��ابه.بازار.است..این.شرکت.تولیدکننده.با.هدف.ارتقا.

کیفیت.محصول.نهایي.خود.از.حیث.استقامت.و.ایمني،.

قالب.هاي.پروفیل.خود.را.به.شکل.انحصاري.مطابق.با.

اس��تاندارد.هاي.اروپا.طراحي.کرده.است..پروفیل.دکتر.

وی��ن.که.از.مدرن.ترین.و.پیش��رفته.ترین.ماش��ین.آالت.

هوش��مند.و.دانش.فني.متخص�صین.خارجي.خود.بهره.

مي.برد،.در.تالش.اس��ت.ت��ا.در.امر.تولید،.روز.به.روز.بر.

کیفی��ت.خود.افزوده.و.همگام.با.تکنولوژي.روز.دن�یا.در.

ای��ن.صنعت.گام.بردارد..پروفی��ل.دکتر.وین.همواره.در.

بخ��ش.کنترل.کیفیت،.به.وس��یله.تجهیزات.و.امکانات.

پیش��رفته.آزمایشگاهي.در.طول.فرآیند.تولید.به.صورت.

تصادفي.م��ورد.نظارت.دقیق.و.ارزیابي.ت���س��ت.هاي.

.RAL GZ 716/1.مختل��ف.مطابق.ب��ا.اس��تان��دارد
آزمایش.مي.ش��ود..این.تولیدکننده.پروفیل.هاي.یو.پي.
وي.س��ي.که.تنوع.و.کیفیت.در.تولی��د.را.با.خالقیت.و.
.WIN60.نوآوري.خاص��ي.آمیخته،.اکنون.پروفیل.هاي
)چه��ار.کانال��ه(.و.WIN70.)پن��ج.کانال��ه.را.در.س��بد.
محصوالت.خویش.قرار.داده.است.ازنکات.بارز.در.مورد.
پروفیل.ه��اي.تولیدي.این.ش��رکت.مي.توان.به.طراحي.

خاص.و.منحصر.به.فرد.آن.اشاره.کرد.

پروفیل دکتروین از مرزهاي کشور گذشت



93
ره.

م�ا
.ش

.13
94

یر.
.ت
�م.

شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

 ای
ره

جـ
پن

48

 ها
ت

رک
 ش

ـار
خب

ا

شرکت.زرین.قاب.ش��هر.به.عنوان.اولین.تولید.کننده.در.

و.پنجره.دو.جداره.یو.پي.وي.س��ي.در.استان.فارس.با.بیش.

از.12.س��ال.س��ابقه.فعالیت.تخصصی.توانسته.است،.سهم.

قاب��ل.توجهی.از.بازار.این.صنعت.در.حوزه.جنوب.کش��ور.را.

از.آن.خود.کند..روابط.عمومی.ش��رکت.زرین.قاب.شهر.به.

پنجره.ایرانیان.اعالم.کرد.موفقیت.این.شرکت.مرهوم.چند.

عامل.اس��ت.که.مهمترین.آن.را.باید.در.شعار.اصلی.شرکت.
" پیمان.ببندیم.برای.کیفیت." جستجو.کرد.

از.دس��تاوردهای.ای��ن.ش��رکت.می.ت��وان.اس��تفاده.از.

ماشین.آالت.پیش��رفته.URBAN.آلمانی.به.همراه.پروفیل.

با.کیفی��ت.WINTECH.و.تکنولوژی.رنگ.ZOBEL.نام.

ب��رد.و.از.این.باب.به.عل��ت.توانایی.باال.وبرنامه.ریزی.دقیق..

در.عرصه.تولید.این.شرکت.آمادگی.خود.را.در.زمینه.تامین.

س��الیق.کیفی.مشتریان.را.اعالم.می.کند..شایان.ذکر.است.

این.شرکت.حتی.در.نوسانات.ارزی.چند.سال.اخیر.نیز.سعی.

ک��رده.که.پایداری.و.ثبات.ب��ازار.این.صنف.را.حفظ.کند.در.

حالي.که.متاسفانه.در.سال.های.اخیر،.برخي.در.کارگاه.های.

کوچک.با.خرید.دس��تگاه.های.چند.میلیونی.س��اده.و.بعضا.

استفاده.از.پروفیل.های.کم.کیفیت،.بازار.این.صنعت.را.تحت.

تاثیر.رفتار.مخرب.خود.قرار.داده.اند..بر.اساس.اعالم.شرکت.

زرین.قاب.ش��هر،.رویکرد.برخي.سازندگان.در.استفاده.از.در.

و.پنجره.هاي.یو.پي.وي.سي.ارزان.قیمت،.کیفیت.ساخت.و.

نصب.در.و.پنجره.ها.را.با.چالش.مواجه.س��اخته.است..واحد.

تحقیقات.شرکت.زرین.قاب.شهر.در.این.سال.ها،.مطالعاتي.

را.جهت.بهبود.کیفیت.،.قیمت.و.سلیقه.های.مشتریان.انجام.

داده.و.حتي.این.شرکت،.پنجره.های.دوجداره.ترمال.بریک.
را.در.سبد.محصوالت.اضافه.کرده.است.

پیمان زرین قاب شهر برای کیفیت برتر

اقدامی��ان،.عضو.انجم��ن.تولیدکنن��دگان.پروفیل.یو.پی.
وی..سی.نسبت.به.خطر.تولید.در.و.پنجره.های.غیر.استاندارد.
با.استفاده.از.پروفیل.های.بی.کیفیت.وارداتی.و.نصب.آن.در.
س��اختمان.های.کشور.هش��دار.داد..محمد.جواد.اقدامیان.با.
اش��اره.به.تاکید.فراوان.مقام.معظم.رهبری.مبنی.بر.حمایت.
از.تولی��د.ملی.با.کیفیت.گفت:.متاس��فانه.در.ماه.های.اخیر.با.
الزامی.شدن.استانداردهای.ساخت.و.نصب.در.و.پنجره.توسط.
برندهای.برتر.ایران.در.عرصه.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی،.
برخ��ی.برای.ادام��ه.حیات.اقدام.به.اس��تفاده.از.پروفیل.های.
وارداتی.فاقد.کیفیت.و.اس��تاندارد.کرده.اند.و.راز.بقای.خود.را.
در.قربان��ی.کردن.حقوق.مصرف.کنندگان.و.مردمی.دیده.اند.
که.انتظارشان.از.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی،.آرامش.در.
محیط.زندگی،.کاهش.مص��رف.انرژی.و.جلوگیری.از.ورود.
آالینده.های.صوتی.و.هوا.به.درون.س��اختمان.است..رئیس.
هیات.مدیره.ش��رکت.ویستابست.با.اشاره.به.قطع.همکاری.
با.برخی.ش��رکت.های.تولید.در.و.پنجره.که.نتوانس��ته.است.
در.کنکور.س��خت.کیفیت.و.اس��تاندارد.تولی��د.و.نصب.در.و.
پنجره.س��ربلند.بیرون.آیند،.اظهار.کرد:.متاسفانه.تعدادی.از.
ش��رکت.ها.به.جای.تالش.برای.قبولی.دوباره.در.آزمون.های.
کیف��ت.و.اس��تاندارد.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.راه.خطا.و.
بر.خ��الف.منافع.ملی.مردم.را.در.پی��ش.گرفته.اند.و.تالش.
می.کنند.با.استفاده.از.مواد.اولیه.فاقد.استانداردهای.ملی،.در.
ب��ازار.بمانند.و.به.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی..س��ی.ضربه.

بزنند..اقدامیان.با.اش��اره.به.سیاس��ت.های.کالن.نظام.مبنی.

بر.کاهش.مصرف.انرژی.در.س��اختمان.تاکید.کرد:.متاسفانه.

الزامات.اجرایی.استفاده.از.در.و.پنجره.های.استاندارد.برابر.با.

مقررات.ملی.س��اختمان.در.خصوص.صرفه.جویی.انرژی.در.
ساختمان.ها.چندان.جدی.گرفته.نمی.شود.

وی.افزود:.عدم.آگاهی.مردم.نسبت.به.استانداردهای.در.و.

پنجره.یو.پی.وی..س��ی.و.ضعف.نظارت.دستگاه.های.مسئول.

باعث.ش��ده.تا.برخی.از.شرکت.های.فاقد.استانداردهای.الزم.

بتوانند.به.فعالیت.و.رقابت.ناس��الم.خ��ود.ادامه.دهند.و.علیه.

محصوالت.داخلی.با.کیفیت.و.دارای.اس��تانداردها.و.شهرت.
جهانی.جوسازی.کنند.

.اقدامیان.اعالم.کرد:.سامانه.الو.پنجره.این.امکان.رایگان.

و.مش��اوره.حرفه.ای.را.در.اختیار.همه.شهروندان.ایران.زمین.

ق��رار.می.ده��د.تا.از.طریق.این.س��امانه..با.خیال.آس��وده.از.
اس��تانداردها.و.مالک.های.کیفی��ت.در.و.پنجره.های.یو.پی.

وی..سی.اطالعات.الزم.را.دریافت.کنند.

خطر تولید پنجره های غیر استاندارد با پروفیل های فاقد کیفیت
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ش��رکت.کار.تجارت.فربد.از.برتری��ن.تولیدکنندگان.

پروفیل.یو.پي.وي.س��ي.با.نش��ان.»فربد«.که.همواره.

تاکید.ویژه.اي.بر.کیفیت.محصوالت.خود.دارد،.نس��بت.

به.سوءاستفاده.از.نام.و.نشان.تجاري.خود.توسط.برخي.

تولیدکنندگان.در.و.پنجره.هاي.یو.پي.وي.سي.در.استان.

فارس.هشدار.داد..این.گروه.صنعتي.در.پي.سوءاستفاده.

از.برن��د.پروفیل.فرب��د،.در.اطالعیه.اي.اع��الم.کرد:.با.

توجه.به.ادعاي.برخي.افراد.س��ودجو.مبني.بر.اس��تفاده.

غیر.قانوني.از.نام.تجاري.این.ش��رکت.،.بدین.وسیله.به.

اطالع.کلیه.تولیدکنندگان.پنجره.مي.رس��اند.که.شرکت.

کار.تجارت.فربد،.در.استان.فارس.نمایندگي.پخش.ندارد.

و.از.کلیه.همکاران.خواهشمند.است.در.صورت.مشاهده.

مواردي.از.این.دست،.مراتب.را.به.دفتر.مرکزي.شرکت.

کار.تجارت.فربد.اطالع.دهند..در.اطالعیه.ش��رکت.کار.

تجارت.فربد.تاکید.ش��ده.اس��ت:.کلی��ه.تولید.کنندگان.

جهت.س��فارش.محصوالت،.تنها.ب��ا.دفتر.مرکزي.این.

ش��رکت.تماس.حاصل.فرماین��د.و.عالقمندان.پذیرش.

نمایندگ��ي.پروفیل.فربد.هم.مي.توانند.درخواس��ت.خود.

را.از.طریق.دفتر.مرکزي.تهران.ارائه.کرده.تا.در.اس��رع.

وقت.بررسي.شود..شایان.ذکر.است.شرکت.پروفیل.ساز.

فربد.پس.از.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.شیراز.اقدام.به.
انتشار.این.اطالعیه.کرده.است.
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هشدار درباره سوءاستفاده از برند فربد

انجمن.تولی��د.کنن��دگان.درو.پنجره.یو.پي.وي.س��ي.به.

عضویت.انجمن.ملي.صنایع.پالستیک.ایران.در.آمد..گفتني.

اس��ت.انجمن.ملي.صنایع.پالستیک.کشور.از.برجسته.ترین.

تش��کل.هاي.صنعتي.ایران.محس��وب.مي.ش��ود.که.گستره.

فعالی��ت.و.خدمت.رس��اني.آن.کلی��ه.انجمن.ه��اي.صنفي.و.

تولیدکنندگان.و.تامین.کنندگان.مواد.اولیه.صنعت.پالستیک.

در.کشور.اس��ت..به.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.به.نقل.
از.روابط.عمومي.انجم��ن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پي.

وي.س��ي،.پس.از.تالش.ه��ا.و.پیگیري.هاي.هی��ات.مدیره،.

انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پي.وي.س��ي..رسما.به.

جمع.اعضا.انجمن.ملي.صنایع.پالس��تیک.کش��ور.پیوست..

این.انجمن.در.نخس��تین.اقدام.خود.در.این.حوزه.با.ارس��ال.

نامه.اي.به.انجمن.ملي.صنایع.پالستیک.ایران،.حمایت.خود.

را.از.ائت��الف.رونق.و.اعتالي.صنعت.پالس��تیک.در.دومین.

دوره.انتخابات.هیات.مدیره.انجمن.ملي.صنایع.پالس��تیک.
اعالم.کرد..

عضویت انجمن پنجره یو.پي.وي.سي در انجمن ملي صنایع پالستیک

در.ادام��ه.برگزاري.دوره.هاي.آموزش��ي.انس��تیتو.پلیم��ر.کیمیاران،.

دوره.ش��ناخت.اس��تابیالیزرها.و.کاربرد.آنها.در.صنعت.پي.وي.سي.با.

حضور.جمع.بزرگي.از.فعاالن.صنعت.پلیمر.در.ش��هر.کرج.برگزار.شد..

به.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.به.نقل.از.روابط.عمومي.ش��رکت.
کیمی��اران.،.بخش.اول.این.دوره.به.توضیح.دالیل.س��وختن.پي.وي.
سي.و.اهمیت.استفاده.از.پایدار.کننده.هاي.حرارتي.و.شناخت.انواع.آنها.
اختصاص.یافت..تمرکز.بخش.دوم.این.دوره.آموزش��ي.بر.روي.خرید.
هدفمند.مواد.اولیه.،.انتخاب.تامین.کنندگان.مطمئن.و.ارائه.روش.هاي.
تست.موثر.کارگاهي.بود..هم.چنین.در.بخش.دوم.به.توضیح.آن.دسته.
از.مش��کالت.فرایند.و.محصول.نهایي.که.مرتبط.با.استابیالیزر.است،.
پرداخته.ش��د.و.راهکارهایي.براي.رفع.آنها.پیشنهادگردید..شایان.ذکر.
اس��ت.روابط.عمومي.این.ش��رکت.هدف.از.برگ��زاري.این.دوره.هاي.
آموزشي.را.ارتقاي.دانش.و.مهارت.کارشناسان.و.مدیران.وبهبود.سطح.

کیفي.تولیدات.ساخت.ایران.اعالم.کرده.است.

کیمیاران در کرج کاربرد استابالیزرها در صنعت پي.وي.سي را آموزش داد
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ش��رکت.ویستابس��ت.همکاری.خ��ود.را.با.119.ش��رکت.تولیدکننده.در.

و.پنجره.های.یو.پی.وی..س��ی.در.خرداد.امس��ال.قطع.کرد..قبول.نش��دن.

ش��رکت.های.یادشده.در.آزمون.ساخت.و.نصب.اس��تاندارد.و.کیفیت.در.و.

پنجره.های.یو.پی.وی..س��ی.ویستابست.باعث.ش��د.تا.این.برند.خوش.نام.

و.جهانی.تولید.پروفیل.های.یو.پی.وی..س��ی،.قرارداد.همکاری.با.حدود.35.
درصد.از.نمایندگان.را.دیگر.تمدید.نکند.

رئی��س.هی��ات.مدیره.ویستابس��ت.پس.از.پایان.نشس��ت.چندس��اعته.

کمیت��ه.تخصصی.طرح.تعدیل.نمایندگان.اعالم.کرد:.در.راس��تای.اجرای.

ط��رح.تعدیل.نمایندگان.ب��ر.مبنای.تولید.و.نصب.با..کیفیت.و.اس��تاندارد.

در.و.پنجره.ه��ای.یو.پی.وی..س��ی،..119.نماینده.هم��کار.از.341.نماینده.

ویستابست.نتوانستند.اس��تانداردهای.فنی.و.تخصصی.شرکت.ویستابست.

را.به.دس��ت.آورند.و.به.همین.دلیل.این.ش��رکت.ها.از.فهرست.نمایندگان.
ویستابست.خارج.شدند..

محم��د.جواد.اقدامیان،.رئیس.هیات.مدیره.ش��رکت.با.اعالم.این.خبر.اظهار.کرد:.اجرای.

مرحله.اول.تعدیل.نمایندگان.خود،.بر.اس��اس.تعهد.حرفه.ای.ویستابس��ت.مبنی.بر.رعایت.

حداکثر.کیفیت.و.استاندارد.در.زمینه.تولید.و.نصب.در.و.پنجره.یو.پی.وی..سی.انجام.گرفته.

اس��ت..وی.تاکید.کرد:.بدیهی.اس��ت.که.ویستابس��ت.در.آینده.هم.سیاس��ت.تعدیل.را.در.

خصوص.نمایندگان.و.ش��رکت.های.طرف.قرارداد.در.صورت.ع��دم.رعایت.الزامات.فنی.و.
حرفه.ای.ساخت.و.نصب.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی..سی.اعمال.کند.

اقدامیان.با.اش��اره.به.برگزاری.نشست.های.تخصصی.با.7.نماینده.مطرح.خود.در.سراسر.

کش��ور،.زمان.آغاز.ط��رح.تعدیل.را.دی.م��اه.1393.اعالم.و.تصریح.کرد:.اس��تانداردهای.

تدوین.ش��ده.ویستابس��ت.در.گردهمایی.متعدد.با.حضور.تمامی.نمایندگان.ویستابس��ت.به.

تصویب.رسید.و.با.هدف.ایجاد.رقابت.سالم.تر.و.شفاف.تر.و.نشان.دادن.اراده.واقعی.و.عملی.
ویستابست.در.صنعت.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی..سی،.کار.تعدیل.نمایندگان.را.کلید.زدیم.
رئیس.هیئت.مدیره.شرکت.ویستابست.که.اخیراً.با.راه.اندازی.سامانه."الو.پنجره"،.افزایش.
آگاهی.مردم.نس��بت.به.اس��تانداردهای.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی..س��ی.در.سطح.ملی.را.
آغاز.کرده.اس��ت،.گفت:.آنچه.برای.ما.اهمیت.دارد،.احترام.به.همه.ش��هروندانی.اس��ت.که.
انتظارشان.از.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی..سی.،.برخورداری.از.کیفیت.و.استاندارد.است.و.

مصمم.هس��تیم.تا.فصل.نوینی.از.رعایت.استانداردها.را.با.هدف.نجات.این.صنعت.از.تولید.
و.نصب.های.غیر.استاندارد.رقم.بزنیم..

اقدامیان.با.اشاره.به.رصد.و.نظارت.دائمی.فعالیت.نمایندگان.ویستابست.در.ابعاد.مختلف.

فنی.تولید.و.نصب.اظهار.کرد:.واقعیت.این.اس��ت.که.در.مس��یر.حفظ.و.ارتقای.کیفیت.کم.

نبودند،.تولیدکنندگانی.که.در.تالطم.های.ش��دید.بازار.از.سیاس��ت.تولید.استاندارد.و.قیمت.

واقعی.فروش.تخطی.نکردند.و.متحمل.س��ختی.توام.با.زیان.ش��دند؛.از.این.رو.ویستابست.

سیاس��ت.حمایتی.و.تس��هیالتی.خود.را.در.راستای.تشویق.نمایندگانی.که.کیفیت.را.به.هر.
قیمتی.حفظ.کرده.اند،.ادامه.خواهد.داد.

این.عضو.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.وسی.ایران،.با.اعالم.راه.اندازی.سامانه.

ویژه."الو.پنجره" توسط.شرکت.ویستابست.تاکید.کرد:.مردم.می.توانند.از.طریق.این.سامانه.

درباره.پنجره.های.یو.پی.وی..س��ی.استاندارد،.اطالعات.الزم.را.کسب.کنند.و.همچنین.اگر.
سوال.دیگری.داشتند.با.ضبط.صدای.خود.پاسخ.آن.را.در.اسرع.وقت.دریافت.نمایند.

اقدامیان.خاطرنشان.کرد:.این.سامانه.برای.افزایش.آگاهی.مردم.نسبت.به.پنجره.یو.پی.

وی..س��ی.راه.اندازی.شده.است.و.ش��امل.اطالعاتی.از.قبیل.کیفیت.و.مزایای.پنجره.یو.پی.
وی..س��ی.اس��تاندارد،.خرید.پنجره،.نکات.مهم.در.زمان.خرید.و.س��فارش.پنجره،.تعویض.

پنجره.های.قدیمی.و.نصب.پنجره.و.نگهداری.پنجره.است.
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تعدیل 119 نماینده ویستابست در راستای کیفیت و حمایت از صنعت 

روزش��نبه.16خردادماه.1394.مجم��ع.عمومي.انجمن.

ملي.صنایع.پالس��تیک.ای��ران.در.محل.ات��اق.بازرگاني.

برگزارشد..براس��اس.اعالم.قبلي.مهمترین.دستور.جلسه.

این.مجم��ع،.انتخاب.6.عضو.هیئت.مدی��ره.بود..گفتني.

اس��ت.در.این.جلسه.پس.از.قرائت.گزارش.هیئت.مدیره،.

تصویب.گزارش.مالي.توس��ط.بازرس.و.تصویب.ترازنامه.

و.حق.عضوی��ت.و.انتخاب.روزنامه،.س��رانجام.انتخابات.

دومی��ن.دوره.هی��ات.مدی��ره.انجمن.صنایع.پالس��تیک.

کش��ور.برگزار.و.مهندس.محس��ن.صفای��ي.مدیرعامل.

شرکت.همارشتن.با.اخذ.75.راي.)از.111.راي.حاضر(.به.

عنوان.یک��ي.از.6.عضو.هیات.مدیره.انجمن.ملي.صنایع.
پالستیک.ایران.انتخاب.شد.

مهندس صفایي به هیات مدیره انجمن ملي صنایع پالستیک پیوست



93
ره.

م�ا
.ش

.13
94

یر.
..ت

�م
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

 ای
ره

جـ
پن

51

9خردادم��اه.س��ال.1394.تعدادي.از.برترین.ه��اي.صنعت.دروپنجره.

دو.جداره.یو.پي.وي.س��ي.در.ضیافت.ش��ام.ش��رکت.کار.تجارت.فربد.

گردهم.آمدن��د.و.در.فضایي.صمیمي،.نقطه.نظرات.و.دغدغه.هاي.خود.

را.پیرام��ون.مباحث.مختلف.این.صنعت.عنوان.کردند..این.ضیافت.که.

به.گردهمایي.».پنجره.اي.بس��وي.همدلي.و.همزباني." معروف.شد.با.

هدف.توسعه.و.تعالي.هر.چه.بیشتر.صنعت،.وحدت.رویه.و.همگام.سازي.

اهالي.صنع��ت.و.به.همت.مهندس.فربد.پاکروش.مدیرعامل.ش��رکت.

کارتجارت.فربد.برگزار.ش��د..مدیر.عامل.شرکت.تولید.کننده.پروفیل.با.

نش��ان.تجاري.فربد.ضمن.تشکر.و.قدرداني.از.حاضرین.در.گردهمایي.

" پنجره.اي.بس��وي.همدل��ي.و.همزباني." به.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.

ایرانی��ان.گفت:.طیف.هاي.مختلف.صنعت.که.همواره.رقابت.تنگاتنگي.

با.یکدیگر.داش��ته.اند،.در.این.گردهمایي.صمیمانه.در.کنار.هم.نشستند.

و.پیرامون.منافع.مش��ترک.خود.در.جه��ت.تعالي.صنعت.گفتگو.کردند..

از.ن��کات.مه��م.ای��ن.گردهمایي.حض��ور.اعضا.هیات.مدی��ره.انجمن.

تولیدکنندگان.دروپنجره.یوپي.وي.سي.به.عنوان.نماینده.پنجره.سازان.
در.این.همایش.بود..

در.این.گردهمایي.اهالي.صنعت،.بخش��ي.از.سیاست.هاي.کالن.فربد.

توس��ط.مدیریت.مجموعه.صنعتي.پروفیل.فربد.عنوان.شد.تا.راهبردها.

و.خ��ط.مش��ي.این.گروه.صنعتي.در.س��ال.94.و.همچنین.چش��م.انداز.

آینده.این.ش��رکت.رس��ما.اعالم.شود.که.از.این.میان.مي.توان.به.بحث.

استانداردس��ازي.تولی��د.و.نص��ب.در.و.پنجره.هاي.یو.پي.وي.س��ي.با.

پروفیل.هاي.فربد.اشاره.کرد..گفتني.است،.شرکت.کار.تجارت.فربد.در.
اقدامي.جالب.کلیه.هزینه.هاي.اخذ.گواهینامه.اس��تاندارد.پنجره.یو.پي.
وي.سي.را.براي.نمایندگان.خود.در.اقصي.نقاط.کشور.متحمل.مي.شود.
و.براساس.اعالم.این.شرکت.تا.پایان.سال.94.نماینده.هاي.این.شرکت.

فرصت.دارند.تا.گواهینامه.استاندارد.تولیدات.خود.را.اخذ.کنند..

گردهمایي پنجره اي به سوي همدلي و همزباني توسط فربد
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ش��رکت.البرز.یراق.از.خوش��نام.ترین.عرضه.کنندگان.یراق.آالت.در.و.پنجره.در.ایران.با.

حجم.اس��تثنایي.محصوالت.در.دس��ترس.در.اقدام.جالبي.دفتر.تهران.خود.را.با.انبار.این.

شرکت.ادغام.کرده.است..جواد.جعفري.مدیر.عامل.شرکت.البرز.یراق.به.خبرنگار.نشریه.

پنجره.ایرانیان.گفت:.پیش.از.این.ش��رکت.البرز.یراق.با.دارا.بودن.دو.مرکز.در.تهران.که.

یکي.به.عنوان.دفتر.و.دیگري.به.عنوان.انبار.در.تهران.فعالیت.داشت.که.دفتر.و.انبار.البرز.
یراق.در.پایتخت.را.یکي.کرده.ایم.تا.بتوانیم.به.نیازمشتریان.بهتر.و.راحت.تر.پاسخ.دهیم.
مدی��ر.عامل.این.ش��رکت.عرضه.کننده.یراق.آالت.و.نماین��ده.انحصاري.یراق.آالت.در.
و.پنجره.با.نش��ان.هاي.تجاري.GEVISS.وmaco.تاکید.کرد:.با.هدف.افزایش.س��طح.
بهروري.و.نیز.یکپارچگي.محصوالت.و.خدمات.به.مشتریان،.کلیه.زیر.مجموعه.هاي.البرز.
ی��راق.در.ته��ران.ادغام.و.با.مدیریت.واحد.در.خدمت.تولیدکنن��دگان.محترم.در.و.پنجره.
خواهد.بود..جعفري.هدف.از.اجراي.این.سیاس��ت.را.اطمینان.از.ارائه.مطلوب.محصوالت.
و.خدمات.به.مش��تریان.برشمرد..ش��ایان.ذکر.است؛.این.شرکت.عرضه.کننده.یراق.آالت.
با.بهره.گیري.از.کارکنان.با.تجربه.و.با.انگیزه.در.لواي.نظم.و.انس��جام.س��ازماني.یکي.از.

برترین.فعاالن.صنعت.پنجره.در.عرصه.تامین.یراق.آالت.به.شمار.مي.آید.

دفتر و انبار البرز یراق در پایتخت یکي شدند
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 تشکیل دو کمیسیون جدید در انجمن ملی پالستیک ایران
دو.کمیس��یون.جدید.حقوقی.و.آموزش��ی.در.انجمن.ملی.صنایع.پالس��تیک.ایران.
تش��کیل.شد..به.گزارش.روابط.عمومی.انجمن.ملی.صنایع.پالستیک.ایران،.شعیب.

حسنی.از.شکل.گیری.دو.کمیسیون.جدید.در.انجمن.ملی.خبر.داد.
.دبیر.انجمن.ملی.صنایع.پالس��تیک.ایران،.با.اشاره.به.فعالیت.های.این.انجمن.در.
حل.اختالف.واحدهای.تولیدی.با.نهادهای.دیگر،.گفت:.بر.اس��اس.نیازهای.موجود.
و.درخواس��ت.اعضاء.برای.حل.مشکالت.صنفی،.هیئت.مدیره.انجمن.ملی.به.اتفاق.

آراء.در.جلسه.68.خود،.تشکیل.کمیسیون.حقوقی.را.تصویب.کردند.
وی.در.همین.خصوص.اظهار.داش��ت:.بر.اس��اس.اساسنامه.چنین.موضوعی.پیش.

بینی.شده.است..
بر.اس��اس.ماده.8.بند.21.که.بر.صیانت.از.حقوق.مادی.و.معنوی.اعضاء.از.طریق.

مراجع.و.نهادهای.قانونی.ذیربط.داللت.دارد،.این.کمیسون.شکل.گرفت.
عیس��ی.غریبی.ریاست.کمیس��یون.حقوقی.انجمن.ملی.صنایع.پالستیک.ایران.را.
بر.عهده.دارند..حس��نی.درباره.کمیسیون.آموزش.نیز.گفت:.با.توجه.به.این.که.یکی.

از.اهداف.انجمن.توانمندس��ازی.نرم.افزاری.اعضاء.در.مهارت.های.مدیریتی.است،.

هیئت.مدیره.انجمن.ملی.تش��کیل.کمیس��یون.آموزش.را.نیز.در.جلسه.هفتادم.خود.

تصویب.کردند..وی.در.این.مورد.به.ماده.8.بند.12.اساس��نامه.اشاره.کرد.که.در.آن،.

برگزاری.دوره.های.آموزش��ی.مورد.نیاز.اعض��اء،.برگزاری.همایش.های.تخصصی،.

میزگرده��ا.و.همچنین.حضور.در.همایش.های.مختلف.داخلی.و.خارجی.و.ترجمه.و.
تالیف.مقاالت.حرفه.ای،.ذکر.شده.است..

ریاست.این.کمیس��یون.بر.عهده.آقای.محمد.تقی.غیاثی.خواهد.بود..دبیر.انجمن.

ملی.صنایع.پالستیک.ایران،.از.دیگر.موارد.نیاز.به.کمیسیون.آموزشی.را.بازخوردهای.

جلس��ه.برگزار.شده.با.موضوع.تحلیل.بازار.صادرات.صنایع.پالستیک.ایران.در.سال.

1394.ذکر.کرد.و.گفت:.پس.از.این.جلس��ه.درخواس��ت.های.زیادی.برای.برگزاری.

دوره.های.مش��ابه.مطرح.ش��د.و.در.نهایت.انجمن.ملی.به.این.جمعبندی.رسید.که.

به.صورت.برنامه.ریزی.ش��ده.و.اختصاصی.نس��بت.به.برگ��زاری.چنین.دوره.هایی.
اقدام.کند.

گروه.دارابی.از.جمله.شرکت.های.فعال.در.صنعت.پنجره.دو.جداره.یو.پی.
وی.س��ی.که.فعالیت.خود.را.از.س��ال.1353.با.هدف.جذب.و.به.کارگیری.
اصولی.س��رمایه،.در.زمینه.ی.س��اخت.و.پخش.شیش��ه.های.ساختمانی.و.
سکوریت.و.تزیینی.آغاز.نمود..این.شرکت.از.سال.1385.به.منظور.گسترش.
و.نوسازی.صنایع.و.اشتغال.زایی،فعالیت.های.خود.را.با.راه.اندازی.خط.تولید.
درب.و.پنجره.ی.یو.پی.وی.سی.و.شیشه.های.دوجداره.وسعت.بخشید.این.
ش��رکت.با.خلق.محصوالت.جدید.به.عنوان.محور.اصلی.فعالیت.های.خود.
همواره.س��عی.کرده.اس��ت.تا.محصوالتی.باکیفیت.باال.در.حد.استاندارهای.

جهانی.را.در.بازار.ایران.تولید.و.عرضه.نماید..
گفتنی.اس��ت.گروه.دارابی.تحت.عنوان.هلدینگ.توس��عه.سرمایه.گذاری.
دارابی.متشکل.از.شرکت.های.مختلفی.است.که.مهمترین.آن.کارن.ماشین.
تولید.کننده.و.وارد.کننده.ی.انواع.ماش��ین.االت.شیش��ه.دوجداره.و.درب.و.

پنجره.یو.پی.وی.سی.می.باشد.
به.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.در.پی.تالش.های..بی.وقفه.مجموعه.
کارن.ماش��ین.س��رانجام.ماشین.شستشوی.شیش��ه.خوابیده.این.شرکت.به.
هدف.فتح.بازارهای.جهانی.از.مرزهای.کش��ور.گذش��ت..ای��ن.مهم.در.پی.
تحقیقات.گس��ترده،.نیاز.ب��ازار.و.اطالعاتی.که.تی��م.R&D.در.اختیار.واحد.
تولید.این.ش��رکت.قرار.داده،.به.تحقق.پیوس��ته.اس��ت..ماشین.شستشوی.
شیشه.خوابیده.تولید.شده.در.کارخانه.کارن.ماشین..پس.از.تداوم.در.کیفیت.
و.کسب.اس��تانداردهای.جهانی.در.نخستین.گام.بین.المللی.به.کشور.ترکیه.
صادر.ش��د..همچنین.تیم.R&D.این.ش��رکت.در.ادامه.فعالیت.های.خود.با.
ه��دف.بهینه.کردن.هزین��ه.تولید.درب.و.پنجره.اقدام��ات.فنی.و.تمهیدات.
الزم.جهت.تولید.دس��تگاه.خم.یو.پی.وی.سی.در.دستور.کار.قرارداد..گفتنی.
اس��ت.این.تیم.باتوجه.به.مش��کالت.و.س��ختی.های.دستگاه.ترک.به.قصد.
تس��هیل.کاربری.دستگاه.خم.یو.پی.وی.سی.روشی.را.در.تولید.این.دستگاه،.
طراحی.و.پیاده.س��ازی.نموده.اس��ت.که.ضمن.کاربری.آسان،.زمان.تولید.را.
تا.حد.قابل.مالحظه.ای.کاهش.خواهد.داد..قیمت.مناس��ب.این.دس��تگاه.و.
مختصات.فنی.آن.از.جمله.مواردی.اس��ت.که.تقاضا.و.خرید.این.دس��تگاه.را.

افزایش.داده.است.

گامهای جهانی کارن ماشین 
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 بازنگری در تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه کلید خورد

واردات.ترکی��ه.از.ای��ران.در.4.م��اه.نخس��ت.اجرای.

موافقتنامه.تجارت.ترجیحی.با.افت.30درصدی.نس��بت.

به.مدت.مش��ابه.سال.قبل.مواجه.شد.و.به.2.386.میلیارد.

دالر.رس��ید..جدیدترین.آمار.منتشر.ش��ده.از.سوی.اداره.

آمار.ترکیه.نش��ان.می.دهد.مبادالت.تجاری.این.کش��ور.

با.ایران.در.4.ماه.نخس��ت.سال.جاری.میالدی.افت.17.
درصدی.داشته.است.

ارزش.تج��ارت.ایران.و.ترکیه.که.در.ماه.های.ژانویه.تا.

آوریل.2014.بالغ.ب��ر.4.266.میلیارد.دالر.بوده.در.مدت.

مشابه.س��ال.جاری.به.3.534.میلیارد.دالر.کاهش.یافته.

اس��ت..کاهش.17.درصدی.مب��ادالت.ایران.و.ترکیه.در.

حالی.اس��ت.که.از.ابتدای.سال.جاری.میالدی.و.با.هدف.

توس��عه.مبادالت.دوجانب��ه،.موافقتنامه.تجارت.ترجیحی.
بین.دو.کشور.به.اجرا.گذاشته.شده.است.

این.موافقتنامه.انتقادات.گسترده.ای.را.در.سطح.فعاالن.

اقتص��ادی.و.کارشناس��ان.ایرانی.در.پی.داش��ته.اس��ت..

به.عقی��ده.این.افراد.در.ش��رایطی.که.باید.سیاس��ت.های.

اقتصاد.مقاومتی.و.کاه��ش.واردات.کاالهای.مصرفی.و.

افزای��ش.صادرات.در.دس��تور.کار.قرار.گی��رد.موافقتنامه.

مذک��ور.واردات.از.ترکیه.را.افزایش.می.دهد.و.کمکی.به.

رش��د.صادرات.نمی.کند..بر.اساس.این.گزارش.صادرات.

ترکی��ه.به.ای��ران.در.ماه.های.ژانویه.ت��ا.آوریل.2015.با.

افزایش.32.درصدی.نس��بت.به.مدت.مش��ابه.سال.قبل.

مواجه.شده.و.به.1.148.میلیارد.دالر.رسیده.است..ترکیه.

در.ژانوی��ه.تا.آوریل.2014.بالغ.بر.871.میلیون.دالر.کاال.
به.ایران.صادر.کرده.بود.

ایران.س��یزدهمین.مقصد.صادرات��ی.ترکیه.در.4ماهه.

نخست.2015.بوده.و.2.3.درصد.کل.صادرات.این.کشور.

در.این.دوره.به.مقصد.ایران.انجام.ش��ده.اس��ت..با.وجود.

رش��د.32.درصدی.صادرات.ترکیه.به.ای��ران.در.4ماهه.

نخس��ت.2015.واردات.ای��ن.کش��ور.از.ای��ران.افت.30.

درصدی.داش��ته.و.به.2.386.میلیارد.دالر.رس��یده.است..

ترکیه.در.ژانویه.تا.آوریل.س��ال.میالدی.گذشته.3.395.

میلی��ارد.دالر.کاال.از.ایران.وارد.کرده.بود..آمارها.نش��ان.

می.دهد.ایران.یازدهمی��ن.تأمین.کننده.نیازهای.وارداتی.

ترکیه.در.ژانویه.ت��ا.آوریل.2015.بوده.و.3.4.درصد.کل.
واردات.ترکیه.را.در.این.دوره.تأمین.کرده.است.

بر.اس��اس.این.گ��زارش.مبادالت.تجاری.این.کش��ور.

با.ای��ران.در.12ماهه.س��ال.می��الدی.2014.با.کاهش.

6.درصدی.نس��بت.به.س��ال.قبل.از.آن.مواجه.ش��د.و.به.

13.721.میلیارد.دالر.رس��ید..صادرات.ترکیه.به.ایران.در.

س��ال.2014.نس��بت.به.س��ال.قبل.از.آن.7.درصد.افت.

داش��ت.و.به.3.888.میلیارد.دالر.رس��ید..ترکیه.در.سال.

پی��ش.از.آن.4.192.میلی��ارد.دالر.کاال.ب��ه.ایران.صادر.
کرده.بود.

واردات.ترکیه.از.ایران.در.س��ال.2014.نیز.نس��بت.به.

سال.قبل.از.آن.5.3.درصد.کاهش.داشت..ترکیه.در.سال.

2013.بال��غ.بر.10.383.میلی��ارد.دالر.کاال.از.ایران.وارد.

کرده.بود.که.این.رقم.در.س��ال.2014.به.9.833.میلیارد.
دالر.کاهش.پیدا.کرد.

معاون.وزی��ر.صنعت،.معدن.و.تجارت.از.بازنگری.در.فهرس��ت.کاالهای.توافقنامه.

تجارت.ترجیحی.ایران.و.ترکیه.خبر.داد.و.گفت:.در.فهرست.جدید.برای.برخی.اقالم.

دی��وار.تعرفه.را.باال.کش��یدیم..ول��ی.اهلل.افخمی.راد.با.بیان.اینک��ه.توافقنامه.تجارت.

ترجیحی.میان.ایران.و.ترکیه.در.حال.بازنگری.است،.گفت:.مطابق.آنچه.که.در.مفاد.

توافقنامه.ترجیحی.مطرح.ش��ده.بود،.دو.طرف.می.توانس��تند.هر.س��ه.ماه.یک.بار.در.

فهرس��ت.کاالهای.معرفی.شده.خود.برای.کاهش.تعرفه.ها.بازنگری.کنند..به.همین.

دلیل.با.توجه.به.اینکه.س��ه.ماه.از.امضای.این.توافقنامه.گذش��ته.اس��ت،.هر.دو.طرف.
قصد.دارند.در.فهرست.کاالهای.خود.بازنگری.کنند.

مع��اون.وزی��ر.صنعت،.معدن.و.تجارت.افزود:.در.هفته.گذش��ته.نوبت.کارشناس��ان.

ترکی��ه.بود.که.به.ایران.بیایند.و.جلس��ات.تخصصی.را.ب��ا.ایرانی.ها.برای.بازنگری.در.

این.فهرست.برگزار.کنند..وی.تصریح.کرد:.ایران.نیز.فهرست.مورد.نظر.خود.را.برای.

اضاف��ه.کردن.یا.تغییر.برخی.از.اقالم.ب��ه.طرف.ترک.ارائه.داده،.چرا.که.در.این.مدت.

میزان.واردات.برخی.کاالهای.ترکیه.ای.به.ایران.به.شدت.افزایش.یافته.است.که.به.
نظر.می.رسد.برای.حمایت.از.تولید.داخل.باید.در.تعرفه.آنها.تجدیدنظر.کرد.

ب��ه.گفته.افخم��ی.راد،.در.این.توافقنام��ه.هر.دو.طرف.مجاز.هس��تند.که.اگر.برای.

تولیدکنندگان.کاالهای.خاص.در.کش��ور.هدف.اعم.از.ترکیه.یا.ایران.از.بابت.واردات.

ناش��ی.از.تجارت.ترجیحی.مشکلی.به.وجود.آید.که.آنها.را.تحت.تاثیر.ویژه.قرار.دهد،.

در.فهرس��ت.کاالها.تجدیدنظر.کنند..معاون.وزیر.صنع��ت.معدن.و.تجارت.ادامه.داد:.

بر.این.اس��اس.ایران.قصد.دارد.برای.یکسری.از.کاالهای.خود.که.واردات.آنها.ناشی.

از.تجارت.ترجیحی.به.ش��دت.افزایش.یافته.اس��ت،.دیوار.تعرفه.ای.را.باال.بکشد؛.اگر.

چه.به.نظر.می.رس��د.روند.افزایش.واردات.ناش��ی.از.تجارت.ترجیحی.ایران.و.ترکیه.

نگران.کننده.نیست،.چرا.که.آمارهای.گمرک.گویای.آن.است.که.در.این.مدت.میزان.
صادرات.ایران.به.ترکیه.بیشتر.از.صادرات.ترکیه.به.ایران.افزایش.داشته.است.

وی.ادام��ه.داد:.واردات.برخ��ی.از.کاالهای.ایرانی.در.صنعت.نس��اجی.همانند.نخ.و.

برخی.مواد.اولیه.به.ش��دت.افزایش.پیدا.کرده.که.برای.حمایت.از.تولید.داخل.افزایش.

تعرفه.را.در.بازنگری.فهرس��ت.کاالها.اعمال.کرده.ای��م.که.البته.باید.مورد.توافق.دو.

طرف.قرار.گیرد..افخمی.راد.گفت:.از.بابت.واردات.پوشاک.ترک.به.کشور،.رقم.واردات.

فزاینده.اس��ت.و.دراین.رابطه.جای.نگرانی.وجود.ندارد..وی.ادامه.داد:.فهرس��ت.جدید.

از.س��وی.ایران.به.طرف.ترک.اعالم.شده،.البته.باید.به.این.نکته.هم.توجه.داشت.که.

وقتی.دیوار.تعرفه.کوتاه.است،.طبیعی.است.باعث.افزایش.صادرات.دو.طرف.می.شود،.

هم��ان.طور.ک��ه.در.مدت.اجرای.توافقنامه.برای.هر.دو.طرف.ایران.و.ترک.این.اتفاق.

مش��هود.است..اما.اگر.مشاهده.ش��ود.کاالی.خاصی.دچار.مشکل.شده.و.روند.تجارت.

ترجیح��ی.لطمه.ای.جدی.به.تولید.وارد.می.کند،.اقدام.به.وضع.س��یف.گارد.خواهیم.

کرد..رئیس.کل.س��ازمان.توس��عه.تجارت.در.پایان.تاکید.کرد:.تجارت.ترجیحی.ایران.

و.ترکیه.یک.تمرین.برای.انعقاد.توافقنامه.تجارت.ترجیحی.با.س��ایر.کشورهای.دنیا.و.
ورود.به.سازمان.جهانی.تجارت.است.که.نباید.در.رابطه.با.آنها.نگران.باشیم.

 صادرات ایران به ترکیه با توافق ترجیحي 30 درصد کم شد







93
ره.

م�ا
.ش

.13
94

یر.
.ت
�م.

شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

 ای
ره

جـ
پن

56

ره
نج

ر پ
بـا

اخ

 انتقاد فوالدی ها از واردات کاالهای خارجی
عض��و.انجمن.فوالد.با.اش��اره.به.مستندس��ازی..هایی.
که.برای.واردات.تجهیزات.خارجی.مش��ابه.تولید.داخل.
انجام.می.ش��ود،.گفت:رانت.موجود.در.دریافت.وام.های.
ارزی.و.حق.کمیسیونی.که.شرکت.های.دولتی.در.خرید.
تجهیزات.خارجی.دریافت.می.کنند،.واردات.را.جایگزین.
داخلی.س��ازی.کرده.است..رضا.شهرس��تانی.با.اشاره.به.
رکود.موجود.در.بازار.تجهیزات.و.ماش��ین.آالت.مورد.نیاز.
کارخانه.های.فوالدی،.اظهار.داش��ت:.موضوع.آزادسازی.
پول.های.بلوکه.ش��ده.ایران.در.کشورهایی.مانند.چین.و.
هند.باعث.ش��ده.تا.بخش��ی.از.این.پول.ها.جهت.واردات.
تجهی��زات.کارخان��ه.ای.هزینه.ش��ود.که.معم��واًل.این.

ماشین.آالت.با.کیفیت.پایین.به.کشور.وارد.می.شوند.
وی.ب��ا.بی��ان.اینک��ه.بان��ک.اطالعات��ی.در.م��ورد.
ماش��ین.آالت.م��ورد.نیاز.صنعت.داخل.ک��ه.تولید.داخل.
هس��تند،.وجود.ندارد،.گفت:.این.مس��ئله.باعث.ش��ده.تا.
در.تأمین.تجهیزات.نوعی.س��ردرگ.می.در.کشور.وجود.
داشته.باش��د..عضو.انجمن.فوالد.با.تأکید.بر.لزوم.تهیه.
فهرس��تی.از.ماش��ین.آالت.تولید.داخل.از.سوی.وزارت.
صنع��ت،.گف��ت:.بای��د.ظرفی��ت.تولید.داخ��ل.و.امکان.
داخلی.س��ازی.این.قطعات.مشخص.ش��ود.تا.بر.اساس.
آن.از.واردات.ماشین.آالت.خارجی.مشابه.تولیدات.داخل.

جلوگیری.شود.
ب��ه.گفت��ه.وی،.ام��کان.تولی��د.بی��ش.از.95.درصد.
ماش��ین.آالت.مصرفی.در.صنعت.فوالد.در.داخل.فراهم.
اس��ت،.ولی.ب��ه.دلیل.مس��ائلی.مانند.ران��ت.موجود.در.
دریافت.وام.های.ارزی.ارزان.قیمت.و.یا.حق.کمیس��یونی.
که.ش��رکت.های.دولتی.در.خرید.این.تجهیزات.از.خارج.
دریافت.می.کنند،.واردات.جایگزین.داخلی.س��ازی.ش��ده.

است.
شهرس��تانی.تصری��ح.ک��رد:.در.حال.حاض��ر.به.دلیل.
تحریم..ه��ا.نمی.توانیم.برخی.تجهیزات.را.از.کش��ورهای.
اروپای��ی.خریداری.کنیم.و.تولی��دات.چینی.و.هندی.به.
کش��ور.وارد.می.ش��ود.که.معمواًل.این.کشورها.نیز.سالم.
کار.نمی.کنند.و.با.پرداخت.حق.کمیس��یون.به.مسئوالن.
خرید.ش��رکت.های.دولتی.نس��بت.ب��ه.عرضه.محصول.
خ��ود.به.بازار.ایران.اقدام.می.کنند..وی.ادامه.داد:.به.این.
ترتی��ب،.عالوه.بر.واردات.تجهی��زات.بی.کیفیت.و.خروج.
منابع.ارزی.از.کش��ور،.تعطیل��ی.صنایع.داخلی.نیز.اتفاق.

می.افتد..وی.با.اش��اره.به.بحث.های.مطرح.شده.از.سوی.

مسئوالن.سازمان.توسعه.و.نوسازی.معادن.مبنی.بر.نیاز.

ارزی.دو.میلیارد.یورویی7.طرح.فوالدی،.گفت:.این.نیاز.
ارزی.نیز.ناشی.از.بی.توجهی.به.تولیدات.داخل.است.

عضو.انجمن.فوالد.در.پاس��خ.به.این.سؤال.که.آیا.در.

واردات.تجهیزات.و.ماش��ین.آالت.مشابه.تولید.داخل،.از.

تولیدکنندگان.داخلی.در.مورد.س��اخت.داخل.بودن.آنها.

استعالم.می.شود؟.گفت:.استعالم.صورت.می.گیرد،.ولی.
این.کار.به.صورت.صوری.انجام.می.گیرد..

وی.توضی��ح.داد:.واردکنن��ده.در.هن��گام.واردات.یک.

وس��یله،.مش��خصاتی.برای.آن.از.نظر.ابعاد،.وضعیت.و.

ی��ا.کیفیت.اعالم.می.کند.که.نس��بت.به.نوع.داخلی.برتر.

باش��د.و.به.ای��ن.ترتی��ب.واردات.آن.را.توجیه.می.کند.و.

در.چنین.ش��رایطی.وزارت.صنع��ت.و.گمرک.نیز.بدون.

بررس��ی.دقیق.مسئله،.مانع.از.واردات.آن.نمی.شوند..وی.

افزود:.در.برخی.موارد.طوری.مستندس��ازی.می.ش��ود.و.

برای.کاالی.وارد.شده.مشخصاتی.عنوان.می.شود.که.نه.

تنها.در.ایران.بلکه.در.بس��یاری.از.کش��ورها.نیز.با.چنین.

مشخصاتی.تولید.صورت.نمی.گیرد..شهرستانی.توضیح.

داد:.ب��ه.عنوان.مث��ال،.واردکننده.هن��گام.واردات.یک.

دستگاه،.دوام.آن.را.50.بار.اعالم..می.کند.و.می.گوید.نوع.

ایرانی.آن.تنها.10.بار.قابل.استفاده.است،.در.این.شرایط.

در.گمرک.معیاری.برای.سنجش.این.مسئله.وجود.ندارد.

و.در.نهای��ت،.محصول.خارجی.جایگزین.ماش��ین.آالت.

ایرانی.می.شود..وی.در.ادامه.با.اشاره.به.واردات.بی.رویه.

محصوالت.فوالدی.به.کش��ور،.گف��ت:.در.حال.حاضر.

کش��ورهایی.مانند.روس��یه،.چین،.هند.و.اکراین.با.رکود.

در.بازار.فوالد.روبه.رو.هس��تند.و.به.همین.دلیل.بخش��ی.

از.تولی��دات.خود.را.با.دامپینگ.به.کش��ورهای.دیگر.از.

جمل��ه.ایران.عرضه.می.کنند..وی.توضیح.داد:.هم.اکنون.

واردات.ورق.ه��ای.ف��والدی.و.میلگ��رد.به.کش��ور.زیاد.

شده.به.طوری.که.ش��رکت.های.داخلی.تولیدکننده.این.
محصوالت.به.صادرات.محصوالتشان.روی.آورده.اند..

عضو.انجمن.فوالد.تصریح.کرد:.دی.ماه.س��ال.گذشته.

مس��ئوالن.وزارت.صنعت.اعالم.کردند.که.از.س��ال.94.

ب��رای.واردات.فوالد.مش��ابه.تولید.داخ��ل.تعرفه.وضع.

خواهد.شد.و.همین.مسئله.به.واردکنندگان.آالرم.داد.که.

برای.واردات.بیش��تر.محصوالت.فوالدی.اقدام.کنند.تا.

آن.را.در.س��ال.جدید.که.تعرفه.واردات.افزایش.می.یابد،.

با.قیمت.باالتری.در.بازار.عرضه.کنند..وی.با.بیان.اینکه.

قانون.حداکثر.استفاده.از.توان.تولید.داخل.بیشتر.در.مورد.

تأمین.ماش��ین.آالت.و.تجهیزات.مورد.نیاز.کارخانه.های.

صنعتی.کاربرد.دارد،.گفت:.در.مورد.واردات.مواد.اولیه.و.

محصوالت.ف��والدی.مانند.ورق.و.میلگرد.چنین.قانونی.

کاربرد.ندارد.و.فق��ط.از.طریق.وضع.تعرفه.می.توان.این.
بخش.را.کنترل.کرد.

 اعالم تضمین های جدید اعطای تسهیالت بانکی
.بانک.مرکزی.دربخش��نامه.ای.به.تمام.بانک.های.کش��ور.)به.اس��تثنای.بانک.های.
قرض.الحس��نه(،.شرکت.دولتی.پست.بانک.ومؤسسات.اعتباری.ابالغ.کرد.قراردادهای.
خرید.تضمین.کاالها.و.خدمات.تولید.شده.بخش.غیردولتی.و.بیع.متقابل.در.طرح.های.
تملک.دارایی.های.سرمایه.ای.به.عنوان.تضمین.اعطای.تسهیالت.بانکی.تلقی.شوند...
دراین.بخشنامه.آمده.است،.با.اشاره.به.ابالغیه.شماره.160570.مورخ.27.اسفندماه.93.
ریاست.جمهوری.درخصوص.قانون.بودجه.سال.1394.کل.کشور.بدین.وسیله.شرح.بند.

)ب(.تبصره.).11.(.قانون.مذکور.جهت.استحضار.و.اجراء.ابالغ.می.گردد.
بند.)ب(.تبصره.)11(برای.تسهیل.و.تسریع.در.انعقاد.قرارداد.های.سرمایه.گذاری.و.به.
منظور.جلب.انگیزه.سرمایه.گذاری.در.طرح.های.تملک.دارایی.های.سرمایه.ای.کشور،.
بانک.های.عامل.مکلفند.قرارداد.های.خرید.تضمین.کاالها.و.خدمات.تولید.شده.بخش.
غیردولتی.و.بیع.متقابل.منعقد.ش��ده.با.دستگاه.های.اجرایی.در.این.گونه.طرح.ها.را.به.

عنوان.تضمین.های.قابل.قبول.برای.اعطای.تسهیالت.بانکی.تلقی.نمایند.
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 وعده حمایت صدا و سیما از تولید صنعتی ایران

 مسکن ویژه تهران گارانتی یک ساله دارد 

رئیس.س��ازمان.صدا.و.س��یما.با.اش��اره.به.قانون.مصوب.

مجلس.درخصوص.اختصاص.یک.درصد.بودجه.دستگاه.ها.

به.فعالیت.های.تبلیغی.گفت:.استفاده.از.این.ظرفیت.فرصت.

خوبی.ب��رای.بازگویی.و.فعالیت.های.ص��ورت.گرفته.دولت.

اس��ت..محمدرضا.نعم��ت.زاده.در.دیدار.با.رئیس.س��ازمان.

صدا.و.س��یما.با.اش��اره.ب��ه.برنامه.های.دولت.ب��رای.ایجاد.

اش��تغال.،.رونق.تولید.و.صادرات.غی��ر.نفتی،.تعامل.هر.چه.

بیش��تر.بخش.های.صنعت،.معدن.وتجارت.با.رسانه.ی.ملی.

را.توصیه.و.خاطرنش��ان.کرد.ای��ن.وزارتخانه.آماده.هرگونه.
تعامل.سازنده.با.رسانه..ملی.در.این.خصوص.می.باشد.

وی.تصری��ح.کرد:.هنوز.فرهن��گ.تولید.و.اعتماد.به.نفس.

در.این.زمینه.در.کش��ور.نهادینه.نش��ده.اس��ت.که.با.کمک.

برنامه.های.صدا.و.سیما.می.توان.این.فرهنگ.را.نهادینه.کرد..

وی.همچنین.با.اش��اره.به.تجارب.کشورهای.نظیر.ترکیه.و.

ک��ره.جنوبی.در.نهادینه.ک��ردن.فرهنگ.کار.و.تولید.گفت:.با.

همکاری.صدا.و.سیما.می.توان.برنامه.های.راهبردی.با.مدت.
زمان.5.سال.را.تدوین.و.اجرا.کرد.

.نعم��ت.زاده.توجه.ب��ه.فرهنگ.س��رمایه.گذاری.را.دومین.

اولوی��ت.همکاری.با.رس��انه.ملی.بیان.ک��رد.و.افزود:.حتی.

درص��دی.ان��دک.از.درآمد.خان��وار.هم.می.تواند.به.توس��عه.

س��رمایه.گذاری.و.آبادان��ی.کش��ور.کمک.کن��د..نعمت.زاده.

اظه��ار.کرد:.یکی.دیگر.از.موضوع��ات.مهم.که.با.همکاری.

این.س��ازمان.می.توان.به.نتایج.خوبی.دس��ت.یافت.توجه.به.
فرهنگ.مصرف.داخلی.است.

وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.با.استقبال.از.ارائه.نقد.و.نظر.

در.حوزه.تولید،.بر.حضور.پویاتر.فعاالن.این.عرصه.در.رسانه.

ملی.تأکید.کرد.و.از.مدیران.و.برنامه.س��ازان.رس��انه.ملی.نیز.

خواس��ت.عدالت.و.انصاف.را.در.تهیه.و.تولید.برنامه.هایشان.
مد.نظر.داشته.باشند.

سرافراز.رئیس.سازمان.صدا.و.سیما.هم.در.این.دیدار.حضور.

وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.را.در.رسانه.ملی.مفید.ارزیابی.

و.اب��راز.امیدواری.کرد.با.همکاری.دو.جانبه.نگرش.جدیدی.

را.در.تولید.برنامه.های.این.حوزه.ش��اهد.باش��یم..سرافراز.با.

اش��اره.به.قانون.مصوب.مجلس.درخصوص.اختصاص.یک.

درصد.بودجه.دس��تگاه.ها.به.فعالیت.های.تبلیغی،.استفاده.از.

این.ظرفیت.را.فرصت.خوبی.ب��رای.بازگویی.و.فعالیت.های.
صورت.گرفته.دولت.عنوان.کرد.

وی.ساخت.و.تولید.برنامه.های.مشارکتی.و.تولید.سریال.با.

محتوای.تقویت.تولیدات.داخلی.و.معرفی.موانع.و.مشکالت.

تولی��د.را.از.ظرفیت.ه��ای.رس��انه.ملی.در.راس��تای.تقویت.
تولیدات.ملی.برشمرد.

در.این.نشس��ت.معاونان.و.مشاوران.وزارت.صنعت،.معدن.

و.تجارت.هم.به.بیان.دیدگاه.های.خود.درخصوص.مس��ائلی.

مختلف.همچون.نقش.مع��دن.در.ثروت.آفرینی.ملی،.نقش.

اصن��اف.در.اقتص��اد.مقاومتی.و.تولید.مل��ی،.رعایت.حقوق.

مصرف.کنندگان،.مس��ئولیت.اجتماعی.صدا.و.س��یما.و.لزوم.
کاهش.تعرفه.آگهی.ها.برای.تولیدات.ملی.پرداختند.

معاونان.و.مدیران.رس��انه.ملی.هم.ضمن.ارائه.پیش��نهاد.

برای.گسترش.همکاری.ها.با.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.

در.تعامل.بیش��تر.در.این.زمینه.تأکید.کردند..در.این.نشست.

همچنین.مقرر.شد.با.تشکیل.کارگروهی.از.معاونان.و.مشاور.

و.رئیس.مرکز.روابط.عمو.می..و.اطالع.رسانی.وزارت.صنعت،..

مع��دن.و.تجارت.و.نی��ز.مدیر.کل.روابط.عمومی..س��ازمان.

ص��دا.و.س��یما،.موارد.مصوب.مانند.س��اخت.اس��تودیوهای.

مستندسازی.در.نمایش��گاه.های.بین.المللی.و.تأسیس.رادیو.
صنعت.پیگیری.شود.

مدیرکل.راه.و.شهرس��ازی.استان.تهران.با.اشاره.به.فراخوان.پیامکی.متقاضیان.مسکن.ویژه.

ب��رای.تحوی��ل.واحدهای.مرحله.دوم.این.طرح.گفت:.واحدهای.مس��کن.ویژه.گارانتی.دارند.و.

پیمانکار.موظف.اس��ت.تا.یک.س��ال.پس.از.واگذاری.نسبت.به.رفع.نواقص.احتمالی.اقدام.کند..

فریبرز.واحدی،.اظهار.کرد:.کار.ساختمانی.1100.واحد.مسکن.ویژه.انجام.و.مرحله.اول.تحویل.

متقاضیان.شد..برای.مرحله.دوم.)640.واحد(.نیز.از.هفته.پیش.به.متقاضیان.پیامک.ارسال.شده.
تا.نسبت.به.واریز.45.میلیون.تومان.قسط.پنجم.و.تحویل.واحد.خود.اقدام.کنند.

وی.با.بیان.این.که.در.مرحله.س��وم.یک.ماه.دیگر.500.واحد.آماده.تحویل.می.ش��ود،.تصریح.

کرد:.پیمانکار.موظف.است.کارهای.باقی.مانده.و.خرده.نواقص.واحدها.را.انجام.دهد..وی.افزود:.

برخی.از.واحدها.ممکن.اس��ت.در.مرحله.نازک.کاری.ایرادات.جزئی.داشته.باشند،.ضمن.آن.که.

مهم.ترین.بحث.ما.آسانسور.است..تیم.های.اداره.کل.استاندارد.استان.تهران.در.پروژه.ها.مستقر.

ش��ده.اند.و.از.آنها.خواس��ته.ایم.این.تیم.ها.را.افزایش.دهند.تا.با.سرعت.بیشتری.تمام.واحدها.را.
بازبینی.فنی.کنند.

مدیرکل.راه.و.شهرس��ازی.اس��تان.تهران.یادآور.ش��د.:.تأکید.بنده.این.بوده.که.بدون.تأییدیه.

اس��تاندارد.از.این.آسانسورها.بهره.برداری.نشود.ضمن.این.که.تیم.های.مذکور.یکسری.نواقصی.

برای.پیمانکاران.مجری.ابالغ.کرده.اند.که.آنها.باید.سریعتر.رفع.نقص.کنند.
واحدی.بیان.کرد:.هر.قس��متی..از.س��اختمان.که.دارای.نقص.باش��د.به.دلیل.این.که.گارانتی.
یک.ساله.دارد.و.پیمانکار.متعهد.است.که.تا.یک.سال.بعد.از.تحویل.خدمات.ارائه.دهد.می.توان.

به.دفتر.مجری.مراجعه.کرد.و.کمیته.ای.بالفاصله.به.این.درخواست.ها.رسیدگی.می.کند.
وی.با.بیان.این.که.یکی.از.نگرانی.های.متقاضیان.بحث.محوطه.کارگاهی.سایت.است،.گفت:.
از.اول.گفته.بودیم.که.فاز.به.فاز.اینها.را.جدا.می.کنیم.و.نوع.بهره.برداری.به.این.شکل.بود.که.
در.کارهای.کارگاهی.تداخل.ایجاد.نش��ود..باید.از.کس��انی.که.در.مسکن.ویژه.ساکن.می.شوند.

قسط.پنجم.را.دریافت.کنیم.تا.بتوانیم.واحدهای.بعدی.را.تکمیل.کنیم.
وی.افزود:.فضای.س��بز.و.روش��نایی.واحدهای.مسکن.ویژه.خوب.کار.شده.و.اطمینان.داریم.
که.تمام.عملیات.س��اخت.و.ساز.تا.شهریور.و.مهر.امسال.به.اتمام.می.رسد..زمانی.که.شهرداری.

در.این.منطقه.حضور.یابد.خیلی.از.موضوعاتی.که.دغدغه.متقاضیان.است.برطرف.می.شود.
واحدی.با.بیان.این.که.فضای.فرهنگی،.انتظامی.،.آموزشی،.تجاری،.بهداشتی.و.درمانی.برای.
مس��کن.ویژه.پیش.بینی.ش��ده.اس��ت،.تصریح.کرد:.فکر.می.کنم.اگر.مدت.دیگری.متقاضیان.

تحمل.کنند.شاهد.فضای.شیکی.خواهند.بود.که.با.منطقه.21.متفاوت.خواهد.بود.
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پنج��ره.ایرانیان:ش��اید.در.ن��گاه.اول.ط��رح.معماری.

مای��کل.گرین.در.رقاب��ت.Réinventer.در.پاریس.با.

س��ایر.پروژه.های.ساختمانی.سایر.شهرها.چندان.تفاوت.
Bao-«.35.طبقه .نداشته.باشد،.اما.آنچه.ساختمان.های
bab«.را.منحصربفرد.ساخته،.چوبی.بودن.کل.بنایی.با.

این.ارتفاع.است..
به.گزارش.س��رویس.علمی.ایس��نا.منطقه.خراسان،.
جزئیات.این.پروژه.در.مراحل.ابتدایی.بسیار.خیره.کننده.
اس��ت..این.شرکت.برای.س��اخت.برج.دوقلوی.بائوباب.
از.ش��یوه.هایی.بهره.خواد.گرفت.ک��ه.پیش.از.این.برای.
ساخت.بناهای.چوبی.ضدآتش.و.مقاوم.تر.از.فلزات.مورد.
اس��تفاده.قرار.گرفته.است..این.پروژه.با.مساحتی.بالغ.بر.
6450.مت��ر.مربع.برای.بلوار.پرش��ینگ.پاریس.طراحی.
ش��ده.اس��ت..در.مجاورت.برج.اصلی،.س��اختمان.های.
کوچک.چوبی.با.کارکرد.مس��کونی،.تجاری.و.اداری.در.
نظر.گرفته.شده.است..این.مکان.از.کلیه.امکانات.شهری.
از.جمله.ایستگاه.اتوبوس،.خوابگاه.دانشجویی،.پارکینگ.
و.محل.شارژ.خودروهای.الکتریکی.بهره.مند.خواهد.بود..

به.گفته.گرین،.بلوار.پرش��ینگ.پاری��س.مکانی.ایده.آل.

برای.پذیرش.نس��ل.بعدی.س��اختمان.ها.است...رقابت.

Réinventer.ب��ا.هدف.ترویج.ایده.های.نوی.معماری.

و.ایجاد.انگیزه.برای.طراحی.بناهای.ویژه.شهر.هوشمند.

پاریس.2050.در.این.ش��هر.برگزار.شده.است..تابستان.

امس��ال،.نتایج.این.رقابت.اعالم.خواهد.شد.و.سرانجام.

برنده.این.مس��ابقه.با.کمک.مقامات.شهری.امکان.اجرا.
و.پیاده.سازی.طرح.پیشنهادی.خود.را.خواهد.داشت.

 طراحی بلندترین ساختمان چوبی جهان در پاریس

معاون.مسکن.و.ساختمان.وزیر.راه.و.شهرسازی.گفت:.رژیم.پس.انداز.صندوق.خانه.اولی.ها.

که.س��قف.تسهیالت.مسکن.را.تا.80.میلیون.تومان.افزایش.داد.در.بلند.و.میان.مدت.تاثیری.

بر.نرخ.تورم.ندارد..حامد.مظاهریان.افزود:.در.این.رژیم.مردم.پول.های.خود.را.پس.انداز.می.

کنند.و.تزریق.این.نقدینگی.به.بازار.خرید.و.فروش.مس��کن.س��بب.خ��روج.این.بازار.از.رکود.

خواهد.ش��د،.هرچند.تزریق.پول.به.این.بخش.بر.ن��رخ.تورم.بی.تاثیر.خواهد.بود..وی.تصریح.

کرد:.این.تسهیالت.ممکن.است.در.کوتاه.مدت.بر.نرخ.تورم.تاثیرگذار.باشد،.اما.در.بازه.زمانی.

بلندمدت.تاثیری.بر.نرخ.تورم.نخواهد.داشت..معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.اشاره.به.وضعیت.

بازار.مس��کن،.اظهار.داش��ت:.رصد.بازار.خرید.و.فروش.نشان.از.ثبات.قیمت.ها.دارد.و.به.نظر.

می.رسد.در.سال.جاری.افزایش.قیمت.در.مسکن.را.نخواهیم.داشت،.اما.ممکن.است.با.رونق.

تدریجی.بازار،.قیمت.مس��کن.نیز.کمتر.از.نرخ.تورم.با.افزایش.کمی.مواجه.ش��ود..مظاهریان.

یادآور.ش��د:.هرچند.با.بررس��ی.دقیق.وضعیت.بازار.در.نیمه.دوم.سال.جاری.بهتر.می.توان.در.

این.خصوص.اظهار.نظر.کرد،.اما.هم.اکنون.قیمت.ها.در.بازار.مس��کن.به.ثبات.رس��یده.است..

برابر.دس��تورالعمل.بانک.مسکن،.صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم.ویژه.خانه.اولی.ها.با.هدف.

اعطای.تس��هیالت.خرید.و.ساخت.واحد.مسکونی.افتتاح.می.شود.که.سقف.آن.در.تهران.80.

میلیون.تومان،.در.ش��هرهای.باالی.200.هزار.نفر.جمعیت.60.میلیون.تومان.و.برای.س��ایر.

مناطق.ش��هری.)باالی.20.هزار.نفر(.40.میلیون.تومان.است..حداقل.متوسط.موجودی.برای.

وام.80.میلی��ون.تومان��ی،.13.میلیون.و.500.هزار.تومان.در.ه��ر.دوره.6.ماهه،.برای.وام.60.

میلیون.تومانی،.10.میلیون.تومان.در.هر.دوره.6ماهه.و.برای.وام.40.میلیون.تومانی،.6.میلیون.

و.700.هزار.تومان.در.هر.دوره.6.ماهه.اس��ت..مطابق.دس��تورالعمل.بانک.مس��کن.نرخ.سود.

این.تس��هیالت.)از.محل.صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم(،.14.درصد.و.زمان.بازپرداخت.آن.

12.س��ال.)144.ماه(.پیش.بینی.ش��ده.است..همچنین.این.تسهیالت.در.قالب.عقود.مشارکت.

مدنی.و.صرفا.به.متقاضیان.متأهل.و.یا.سرپرست.خانوار.تعلق.می.گیرد.و.سرپرست.خانوار.در.

این.دس��تورالعمل.ش��امل.افرادی.که.همسر.آنان.فوت.شده.و.یا.از.همسر.خود.جدا.شده.اند.و.
سرپرستی.یا.حضانت.فرزند.یا.فرزندان.خود.را.برعهده.دارند،.می.شود.

 وام 80 میلیون توماني خانه اولي ها تورم ندارد

 انتخاب هیات مدیره تعاوني تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پي وي سي
بع��د.از.برگزاري.مجمع.عمومي.و.انتخابات.تعاون��ي.تولیدکنندگان.لوله.و.اتصاالت.پي.
وي.س��ي.ایرانیان،.هیئت.مدیره.جدید.این.تعاوني.انتخاب.ش��دند..مجمع.عمومی.شرکت.
تعاونی.تولیدکنندگان.لوله.و.اتصاالت.پی.وی.س��ی.ایرانیان.صبح.روز.20.خرداد.ماه.سال.
جاری.در.س��الن.همایش.های.بین.المللی.دانش��گاه.شهید.بهشتی.برگزار.شد..به.گزارش.
رواب��ط.عمومی.انجمن.ملی.صنایع.پالس��تیک.ایران،.در.این.مجمع.که.صاحبان.س��هام.
حضور.داش��تند.محمد.رضا.خرازی.مدیر.عامل.شرکت.تعاونی،.گزارش.هیئت.مدیره.سال.
1393.را.ارائه.کرد..بر.اس��اس.این.گزارش.پس.از.آن.محمدرضا.یادگاری.به.نمایندگی.از.
موسسه.حسابرس��ی.اصول.اندیشه،.گزارش.بازرس.قانونی.و.حسابرسی.و.بررسی.صورت.
های.مالی.را.ارئه.داد..پس.از.معارفه.کوتاه.کاندیداها،.انتخابات.برای.تعیین.اعضای.جدید.
ش��رکت.تعاونی.تولیدکنندگان.لوله.و.اتصاالت.پی.وی.س��ی.برگزار.ش��د.که.نتایج.آراء.به.

شرح.زیر.است:

1..عباسعلي.متوسلیان.44.رأي
2..محمد.حسن.خرازي.42.رأي

3..کمال.کاوه:.41.رأي
4..علي.شکوري:.37.رأي

5..عطا.حسینعلي.زاده.خراساني:.35.رأي
6..مجید.غیاثي.با.33.رأي.عضو.علي.البدل

بازرسان:
یادگاري:.38.رأي.بازرس.اصلي،.مهدي.پورقاضي:.18.رأي.بازرس.علي.البدل.

گفتني.اس��ت.در.مجمع.عمومي.انجمن.ملي.صنایع.پالس��تیک.ایران.نیز.که.شنبه.16.

خردادماه.1394.برگزار.ش��د،.عباسعلي.متوس��لیان.با.کسب.95.رأي،.بیشترین.تعداد.آراي.
این.انجمن.را.به.خود.اختصاص.داد.
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مدیرعامل.ش��رکت.بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی.با.بیان.

ای��ن.که.اگر.تا.چند.س��ال.آینده،.ش��دت.مص��رف.انرژی.

کاه��ش.نیابد،.با.برابری.تولید.و.مصرف.روبرو.می.ش��ویم،.

اظهار.کرد:.براساس.اهداف.برنامه.های.پنجم.و.ششم.باید.

برای.تقویت.اوضاع.اقتصادی.کشور،.مقدار.مصرف.سوخت.

را.کاهش.دهیم..نصرت.اهلل.س��یفی.در.هفتمین.نشس��ت.

رؤس��ای.روابط.عمومی.های.صنعت.نفت.در.محمود.آباد،.

گف��ت:.با.توجه.به.وجود.ظرفیت.در.روابط.عمومی.ها.برای.

ایج��اد.هر.نوع.ابتکار،.این.نهاده��ا.می.توانند.با.برنامه.های.

مختلف��ی.که.طرح.ری��زی.می.کنند.زمینه.تب��ادل.و.ایجاد.

فضای.مختص.بهینه.س��ازی.مصرف.س��وخت.را.که.برای.
وضع.امروز.ما.بسیار.مهم.است،.ایجاد.کنند..

وی.با.بیان.این.که.وضع.کنونی.مصرف.انرژی،.تا.س��ال.

1401.شمس��ی.تولید.و.مصرف.برابر.می.ش��ود،.افزود:.اگر.

این.ش��دت.مصرف.کاهش.نیابد،.دیگر.نمی.توان.صادرات.

داشت.و.باید.ظرف.چند.س��ال.آینده.با.برنامه.هایی.مدون.

شدت.مصرف.را.کاهش.دهیم.که.این.مهم.جزء.با.حمایت.
و.توجه.روابط.عمومی.ها.میسر.نمی.شود.

ظرفی��ت.صرفه.جویی.بس��یار.باالی��ی.در.صنعت.وجود.

دارد.که..می.توان.گفت.پاالیش��گاه.های.کشور.50.درصد.

بیش��تر.از.پاالیش��گاه.های.مش��ابه.در.دنیا.انرژی.مصرف.

می.کنن��د..مطالعات.فنی.و.اقتصادی،.دس��تیابی.به.دانش.

فنی.طراحی،.شبیه.سازی.و.ساخت.تجهیزات.و.فرآیندهای.

صنعت��ی،.اجرای.پروژه.های.صرفه.جویی.انرژی.و.تعمیرات.

و.نگهداری.از.مهمترین.بخش.هایی.است.که.می.توانند.به.

بهینه.سازی.مصرف.انرژی.کمک.کنند.
اجرای.قانون.اص��الح.الگوی.مصرف،.اجرای.طرح.های.
م��اده.15.قان��ون.رفع.موانع.تولی��د،.22.میلیارد.دالر.طرح.
مص��وب.در.بخش.های.مختلف.و.اج��رای.صحیح.قانون.
هدفمندی.یارانه.ای.از.راهبردهای.ش��رکت.بهینه.س��ازی.
مصرف.سوخت.برای.بهینه.سازی.انرژی.در.کشور.است.

 افزایش قدرت اقتصاد ایران با مصرف بهینه سوخت 
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بـا
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 اتمام استاندارد سازی برآورد انتشار آالینده ها تا سال 9٥ 
طرح.پژوهش��ی-کاربردی." استانداردسازی.برآورد.انتشار.در.شرکت.ملی.نفت.ایران.
" در.س��ال.1395.پایان.می.یابد.و.نتایج.آن.در.قالب.ضرایب.انتشار.بومی..برای.شرکت.
ملی.نفت.ایران،.دس��تورالعمل.های.اجرایی.و.پایگاه.اطالعات.داده.ها.در.اختیار.ذینفعان.
قرار.می.گیرد..تعیین.میزان.انتشار.براساس.روشی.یکپارچه.از.مهمترین.گام.های.اساسی.
شرکت.ملی.نفت.ایران.برای.پیاده.سازی.راهکارهای.کاهش.انتشار.و.حرکت.به.سمت.
توس��عه.پایدار.با.اجرای.راهبردهای.ملی.و.سیاس��ت.های.حفاظت.از.محیط.زیس��ت.و.

کنترل.آلودگی.و.استفاده..مناسب.از.تسهیالت.بین.المللی.برای.کاهش.نشر.است.
اردشیر.حبیب.اهلل.زاده،.رئیس.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.مدیریت.برنامه.ریزی.تلفیقی.
با.اشاره.به.اعالم.ضرورت.اجرای.این.طرح.در.سال.1391.از.سوی.مدیریت.برنامه.ریزی.
تلفیقی.به.مدیریت.پژوهش.و.فناری.شرکت.ملی.نفت.ایران،.اظهار.کرد:.بر.این.اساس.
طرح.پژوهش��ی-کاربردی" استاندارد.سازی.برآورد.انتشار.در.شرکت.ملی.نفت.ایران" از.

سال.1392.تعریف.و.اجرایی.شده.است.
وی.اهداف.این.طرح.را.ارائه.اس��تاندارد.مدون.برای.برآورد.انتشار،.دستورالعمل.های.
اجرائ��ی.برای.ممی��زی.آالینده.های.ه��وا،.جدول.ضرایب.انتش��ار.محلی.و.متناس��ب.
با.فرآیندهای.موجود،.مدلها.و.روابط.مورد.اس��تفاده.در.برآورد.انتش��ار،.توس��عه.پایگاه.
اطالعات.قابل.اطمینان.محیط.زیست.در.بخش.انتشار،.برآورد.میزان.انتشار.آالینده.های.

معی��ار)PM،CO، NOx، SO٢(.و.گازهای.گلخانه.ای)CO٢وCH٤(.و.تعیین.میزان.

آالیندگی.در.بخش.هوا.در.مناطق.عملیاتی.شرکت.ملی.نفت.ایران.و.پتانسیل.سنجی.و.
ارائه.نقشه.راه.کاهش.انتشار.در.شرکت.ملی.نفت.ایران.عنوان.کرد.

گفتنی.اس��ت،.در.ای��ن.طرح.که.مدیری��ت.برنامه.ریزی.تلفیقی.به.عن��وان.متقاضی،.

مدیری��ت.پژوه��ش.و.فن��اوری.کارفرما.و.پژوهش��کده.علوم.وفناوری.انرژی.ش��ریف.

مسئولیت.اجرا.را.بر.عهده.دارند،.6.پایلوت.از.شرکت.های.ملی.مناطق.نفت.خیز.جنوب،.

نفت.فالت.قاره.ایران.و.نفت.مناطق.مرکزی.برای.انجام.پایش.های.ادواری.آالینده.ها.و.

گازهای.گلخانه.ای.انتخاب.شده.اند..در.یک.سال.گذشته،.گروه.مجری.طرح.با.همراهی.

و.همیاری.مدیریت.برنامه.ریزی.تلفیقی.و.همکاران.صنعتی،.نس��بت.به.پیش��برد.طرح،.

انج��ام.پایش.های.ادورای،.تهیه.و.تکمیل.اطالعات.مورد.نیاز.اقدام.کرده.اس��ت..تنوع.

منابع.انتشار.گازهای.گلخانه.ای.و.آالینده.های.هوا،.تدوام.گرم.شدن.زمین،.نابودی.تنوع.

زیستی.و.آلودگی.های.روز.افزون،.جهان.را.در.دهه.های.اخیر.با.چالشی.مهم.برای.بقای.

بشر.روبرو.کرده.است..ضرورت.سازگاری.دو.اصل."پایداری.زیست.محیطی" و."توسعه.

اقتصادی" به.عنوان.زمینه.س��از.توس��عه.پایدار.مورد.توجه.بسیاری.از.کشورهای.دنیا.از.

جمله.ایران.بوده.است..اما.تحقق.کلیه.اهداف.توسعه.پایدار.در.سطح.ملی.مستلزم.عزم.
و.همیاری.تمام.بخش.های.مختلف.است.

 آموزش بهینه سازي مصرف انرژي در اصفهان 
دوره.آموزشی.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.در.ساختمان.توسط.دفتر.نمایندگی.سابا.در.
ش��هرداری.اصفهان.برگزار.می.شود..به.گزارش.دفتر.روابط.عمومی.سازمان.بهره.وری.
ان��رژی.ایران،.این.دوره.آموزش��ی.به.منظور.آش��نایی.مدیران.انرژی،.مس��ئولین.فنی.
تاسیس��ات.و.معاونت.های.شهرداری.اصفهان.با.مباحث.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.در.
س��اختمان.در.در.کتابخانه.مرکزی.اصفهان.توس��ط.دفتر.نمایندگی.سابا.برگزار.خواهد.
ش��د...مباحث.این.دوره.ش��امل.راهکارهای.مدیریت.انرژی.در.روش��نایی.با.استفاده.از.

نرم.افزار.دیالوکس،.بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی.در.س��اختمان.با.اس��تفاده.از.سیستم.

هوش��مند،.مبانی.مدیری��ت.و.ممیزی.انرژی.در.س��اختمان.و.راهکارهای.صرفه.جویی.

انرژی.در.تاسیسات.و.موتورخانه.را.می.توان.نام.برد..به.منظور.کاربردی.بودن.این.دوره.

با.اس��تفاده.از.قبوض.برق.و.گاز،.رده.برچس��ب.انرژی.س��اختمان.های.مناطق.مختلف.

شهرداری.تعیین.و.در.راستای.راهکارهای.اجرایی.ارائه.در.دوره،.مدیران.انرژی.مبادرت.
به.کاهش.آن.می.کنند.
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 ابتکار جدید بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع آجر و کاشی 
محق��ق.ایران��ی.دانش��گاه.صنعتی.اصفه��ان.از.طراحی.ک��وره.مقاومتی.با.دمای.ب��اال.و.مؤثر.در.
بهینه.سازی.مصرف.انرژی.صنایع.آجر.و.کاشی.خبر.داد..به.گفته.به.اعتقاد.محمدرضا.سلیم..پور.عضو.
هیأت.علمی.دانشکده.مکانیک.دانشگاه.صنعتی.اصفهان،.در.کشور.ما.کوره..های.بسیار.زیادی.وجود.
دارند.که.اکثر.آنها.دارای.سیس��تم.قدیمی.هس��تند.که.این.مسئله.منجر.به.مصرف.باالی.انرژی.در.
آنها.می.ش��ود.درحالی.که.با.صرف.هزینه.ای.کم.و.به.سادگی.می.توان.مصرف.انرژی.آن.ها.را.تا.40.
درصد.کاهش.داد..به.گفته.این.محقق.در.این.طرح.نخس��ت.به.بررس��ی.پتانسیل..های.موجود.برای.
کاهش.مصرف.انرژی.پرداخته.ش��ده.اس��ت.و.در.حال.حاضر.مشغول.طراحی.سیستم.های.موردنیاز.
برای.این.مس��ئله.هس��تیم.تا.در.مرحله.بعدوارد.فاز.اجرایی.شویم..طبق.اظهارات.عضو.هیأت.علمی.
دانش��گاه.صنعتی.اصفهان،طراحی.مشعل.جدید،چیدمان.بهینه.بلوک.ها.وآجرها.وعایق..کاری.مناسب.
کوره..ها.ازجمله.مواردی.هس��تند.که.درکاهش.مصرف.انرژی.مؤثر.می.باشند.و.در.این.طرح.در.نظر.

است.تا.مصرف.گاز.در.کوره..ها.کاهش.داده.شود.
وی.می.گوید:.همچنین.طرح.دیگر.س��اخت.کوره.های.مقاومتی.دما.باال.را.در.دس��ت.اجرا.داریم.
که.براس��اس.این.طرح.س��اخت.کوره.هایی.با.دمای.2000.تا.3000.درجه.برای.ذوب.قطعات.خاص.
مدنظر.است..گفتني.است.در.صنعت.آجر.حدود.7000.کارخانه.فعال.در.ایران.موجود.است.که.میزان.
تولید.اس��می.س��الیانه.آن.ها.بیش.از.50.میلیون.تن.است.و.محصوالت.اکثر..این.کارخانجات،شامل.
آجرسنتی،آجرماشینی.و.بلوک،همه.با.فناوری.قدیمی..تولید.می.شوند.که.عالوه.بر.انرژی..بری.بسیار.
ب��اال،.در.تولی��د.)بیش.از.2.برابر.انرژی..بری.تولید.آجر.با.فناوری.جدید(،.از.بس��یاری.مزایای.نهفته.
در.اس��تفاده.از.آجرهای.جدید.بی..بهره.هس��تند..س��هم.45.درصدی.هزینه.های.انرژی.در.تولید.آجر.
از.دیدگاه.اقتصاد.ملی،.خود.بیانگر.ش��دت.انرژی.مصرفی.بس��یار.ب��اال.در.این.صنعت.و.لزوم.توجه.

به.آن.است.

 بسیجیان با بهینه سازي مصرف انرژي آشنا مي شوند
خبر.اول.اینکه.دفتر.نمایندگی.س��ابا.س��مینار.بهینه.س��ازی.
مصرف.انرژی.در.بخش.اداری.را.در.اس��تان.کردستان.برگزار.
کرد..این.سمینار.با.همکاری.شرکت.توزیع.نیروی.برق.استان.
کردس��تان.در.روز.سه.شنبه.مورخ.12.خرداد.به.منظور.آموزش.
و.آگاه.س��ازی.بسیجیان.ادارات.در.سنندج.برگزار.شد..مهندس.
نجفیان.مدیر.عامل.شرکت.توزیع.نیروی.برق.استان.کردستان.
گف��ت:.غیر.از.تامین.برق.مش��ترکین.وظیفه.اصلی.دیگری.از.
جمله.فرهنگ.سازی.و.آگاه.سازی.مردم.از.طریق.بهینه.مصرف.
کردن.انرژی.به.شرکت.های.توزیع.واگذار.شده.است.که.بتوان.
از.این.طریق.مص��رف.را.در.بخش.تقاضا.و.مصرف،.مدیریت.

و.کنترل.کنیم.
وي.افزود:.بهینه.مصرف.کردن.انرژی.به.معنای.کم.مصرف.
کردن.نیس��ت،.بلکه.عالوه.بر.تامین.رفاه.اجتماعی،.به.معنای.
درست.مصرف.کردن.است.که.بتوان.سرمایه.گذاری.در.بخش.
تولید.را.افزایش.داد..این.مقام.دولتي.تاکید.کرد:.ما.در.کش��ور.
70.هزار.مگاوات.ظرفیت.تولید.برق.داش��ته.که.نحوه.مصرف.
انرژی.در.فصول.مختلف،.متفاوت.اس��ت.و.برای.تامین.پیک.
در.2.ماه.نیاز.به.س��رمایه.گذاری.عظیمی.اس��ت،.لذا.از.طریق.
مدیریت.مص��رف.انرژی.می.توان.نیروگاه.های.مجازی.احداث.
کرد..به.گفت��ه.وي،.بدین.منظور.از.طریق.ارتباط.با.س��ازمان.
بسیج.کارمندان.و.معرفی.رابطان.انرژی.در.ادارات.این.وظیفه.
مهم.به.بسیج.واگذار.شده.که.راهکارهای.بهینه.سازی.مصرف.

انرژی.در.ادارات.مطرح.و.اجرایی.می.شود.
مهندس.صادقی.مدیر.دفتر.نمایندگی.س��ابا.به.مقایسه.آمار.
مصرف.انرژی.در.ایران.و.دیگر.کشورها.پرداخته.و.بر.ضرورت.
اجرای.سیستم.مدیریت.انرژی.و.تداوم.آن.در.ادارات.تاکید.کرد.
و.گفت:.اصالح.مصرف.در.کشور.نیاز.به.یک.کار.جهادی.دارد.
و.بسیجیان.نشان.دادند.در.هر.عرصه.ای.که.وارد.شوند،.جهادی.
عم��ل.می.کنند..به.گفته.وي،.از.طریق.اس��تمرار.در.اس��تقرار.
سیس��تم.مدیریت.انرژی.در.ادارات،.فعالیت.ها.با.برنامه.ریزی.
ه��دف.دار.منجر.به.کاهش.مصرف.انرژی.با.میزان.س��رمایه.
گذاری.معقول.می.شود..خبر.دیگر.اینکه.دفتر.نمایندگی.سمینار.
آموزش��ی.بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی.در.بخ��ش.اداری.را.در.
شهرستان.الر.اس��تان.فارس.برگزار.کرد..دفتر.نمایندگی.سابا.

با.همکاری.ش��رکت.توزیع.نیروی.برق.اس��تان.فارس.سمینار.

بهینه.س��ازی.مص��رف.ان��رژی.در.بخ��ش.اداری.و.همچنین.

فرماندهان.بسیج.پایگاه.های.مقاومت.بسیج.روز.دوشنبه.مورخ.
4.خرداد.ماه.را.در.شهرستان.الر.برگزار.کرد..

مهندس.دامن.کشان.مدیر.امور.برق.شهرستان.الر.آموزش.

را.نقش.اصلی.در.مدیریت.مصرف.برش��مرده.و.بیان.داش��ت:.

انرژی.الکتریکی.یک.کاالی.گران..بها.بوده.که.به.طور.مثال.

اح��داث.یک.نیروگاه.بین.3.تا.8.س��ال.زم��ان.می.برد.وعالوه.

بر.عامل.زمانی،.عامل.اقتصادی.نیز.مطرح.می.باش��د..وي.باال.

بودن.متوس��ط.س��رانه.مصرف.برق.در.کشور.را.به.دلیل.ارزان.

بودن.و.همچنین.وجود.فرهنگ..غلط.در.کش��ور.دانسته.و.به.

دلیل.ویژگی.های.خاص.تولید.برق.از.جمله.تولید.پیوسته،.عدم.

قابلی��ت.ذخیره.و.عدم.تطابق.می��زان.تقاضا.با.تولید،.مدیریت.

مصرف.را.بس��یار.حیاتی.برشمرد...زینلیان.معاون.برنامه.ریزی.

فرمانداری.شهرستان.الرستان.به.نقش.افزایش.آگاهی،.جهت.

رسیدن.به.توسعه.در.کشور.اشاره.نموده.و.افزود:.فرهنگ.سازی.

در.کشور.نیاز.به.گذر.زمان.داشته.که.بایستی.این.امر.به.صورت.

زیربنایی.و.اساس��ی.از.کودکان.در.مدارس.ابتدایی.شروع.شود..

او.همچنی��ن.همکاری.همه.س��ازمان.ها.از.جمله.ش��هرداری،.

ش��رکت.های.توزی��ع.نیروی.برق،.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.

ساختمان.را.برای.ساخت.س��اختمان.هایی.با.نیاز.انرژی.کمتر.

الزم.و.ضروری.دانس��ت..مهندس.آزرم.مدیر.مدیریت.مصرف.

شرکت.توزیع.نیروی.برق.استان.فارس.به.وضعیت.شرایط.برق.

کش��ور.اشاره.نموده.و.بیان.داشت:.در.سال.93.در.اوایل.مرداد.

ماه.پیک.بار.کش��ور.حدودا.به.میزان.49000.مگاوات.رس��ید.

که.تقریبا.با.تولید.برابر.بود..این.افزایش.پیک.بیش��تر.از.تولید.

می.توانس��ت.مبتنی.بر.افزایش.دم��ا.و.یا.عدم.مصرف.صحیح.

باشد،.اما.با.این.وجود.با.همکاری.مردم.در.بخش.های.مختلف.

خوش��بختانه.نزدیک.به.2000.مگاوات.در.یک.س��ال.کاهش.

پیک.صورت.گرفت.که.از.خاموش��ی.های.احتمالی.جلوگیری.

کرد..وي.افزود:.اما.ش��رایط.در.س��ال.جاری.به.گونه.ای.است.

که.نزدیک.به.4000.مگاوات.احتمال.کمبود.داریم.که.با.تکیه.

ب��ر.توانایی.های.صنعت.برق.و.هم��کاری.مردم.به.صورت.دو.

چندان.می.توان.این.میزان.را.نیز.کنترل.نموده.و.سال.94.را.نیز.

بدون.خاموش��ی.سپری.کنیم...در.ادامه.آقای.مهندس.صادقی.

مدیردفترنمایندگی.سابا.از.اهمیت.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.

در.سه.بخش.سیستم.های.سرمایشی.مورد.استفاده.در.فصول.

گرم.،.سیس��تم.روشنایی.و.آب.گرم.مصرفی.در.ساختمان.های.

دولتی.به.تفصیل.به.ایراد.سخنرانی.پرداخت.و.گفت:.با.توجه.به.

اینکه.تاثیر.بارسرمایشی.بر.پیک.شبکه.کشور.به.طور.متوسط.

17500.مگاوات.برآورد.مي.شود،.استفاده.بهینه.از.سیستم.های.

سرمایشی،.تطابق.صحیح.معماری.ساختمان.با.اقلیم.منطقه.و.

اس��تفاده.از.تجهیزات.راندمان.باال.راهکارهای.اساسی.جهت.
کاهش.مصرف.انرژی.در.ساختمان.محسوب.مي.شود.
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 مصرف انرژی با همکاری دولت و مردم اصالح مي شود
بخ��ش.خصوصی.با.همکاری.دول��ت.می.تواند.از.هدر.
روی.ان��رژی.جلوگی��ری.و.الگوی.مصرف.در.کش��ور.را.
اصالح.کند..سعید.منصور.افشار،.کارشناس.اقتصاد.انرژی.
اظه��ار.کرد:.میزان.باالی.هدرروی.انرژی.به.عنوان.یک.
چالش.مش��کالت.گوناگونی.را.برای.بخش.های.مختلف.
تامین.کننده.ان��رژی.در.وزارتخانه.های.نفت.و.نیرو.پدید.
آورده.اس��ت.و.باید.با.عزمی.ملی.به.س��وی.بهینه.سازی.

مصرف.انرژی.در.کشور.گام.برداریم.
وی.اف��زود:.افزون.مصرف.باال.و.بی.رویه.برق.و.تلفات.
باالی.موجود.در.ش��بکه.برق.ضرر.بس��یاری.به.کش��ور.
وارد.می.کند،.متاس��فانه.مصرف.کنندگان..س��وخت.های.
فسیلی.مانند.گاز،.بنزین.و.گازوئیل.نیز.الگوی.مصرف.را.
رعایت.نمی.کنند.بطوری.که.شاهد.رشد.بی.رویه.مصرف.
در.کشور.هس��تیم.و.درصورتی.تعامل.و.همکاری.دولت.
و.بخش.خصوصی.بیش��تر.ش��ود.می.توان.با.اس��تفاده.از.
فناوری.های.نوین.و.راهکارهای.علمی.جدید.روند.رو.به.

رشد.مصرف.انرژی.در.ایران.را.متوقف.کرد.
افش��ار.ادامه.داد:.فرهنگ.سازی.و.اطالع.رسانی.همگام.
با.اس��تفاده.از.ظرفیت.های.موج��ود.در.بخش.خصوصی.
می.توان��د.راهکاری.ب��رای.کاهش.مص��رف.حامل.های.
مختل��ف.انرژی.باش��د.و.می.توان.از.تجربه.کش��ورهای.
توسعه.یافته.در.اصالح.الگوی.مصرف.استفاده.کرد...وی.
ب��ه.اس��تفاده.از.لوازم.خانگ��ی.و.خودروهای.کم.مصرف.
در.س��بد.اقتصادی.خانوارها.اشاره.کرد.و.گفت:.می.توانیم.
ب��ا.مدیریت.مصرف،.الگوه��ای.جدیدی.را.برای.مصرف.
حامل.ه��ای.ان��رژی.در.بخش.ه��ای.مختل��ف.خانگی.و.
صنعت��ی.تدوین.کرده.و.از.انرژی.های.موجود.در.کش��ور.
صیانت.کنی��م..کارش��ناس.اقتصاد.ان��رژی.اظهار.کرد:.

متاس��فانه.به.دلیل.واقعی.نبودن.قیمت.انرژی.در.ایران،.

هم.وطنان.از.س��ال.های.دور.مدیریت.ان��رژی.را.رعایت.

نک��رده.اند.و.اکنون.زمان.آن.رس��یده.تا.ب��ا.عزم.ملی.و.

همکاری.دولت.و.مردم.قیمت.های.واقعی.در.بخش.های.

مختلف.انرژی.نهادینه.ش��ود..وی.افزود:.در.صورتی.که.

انرژی.هایی.مانند.بنزین،.گازوئیل.و.نیز.آب.و.برق.قیمت.

واقعی.نداش��ته.باشند.ایران.در.س��ال.های.نه.چندان.دور.

با.بح��ران.انرژی.مواجه.خواهد.ب��ود.و.برای.کنترل.این.

روی��داد.ناخوش��ایند.نیازمن��د.همدلی.و.هم��کاری.تمام.
ایرانیان.هستیم..

کارش��ناس.اقتصاد.ان��رژی.تصریح.کرد:.اس��تفاده.از.

انرژی.ه��ای.ن��و.و.تجدید.پذی��ر.به.عنوان.ی��ک.راهکار.

مطمئ��ن.و.ک��م.هزینه.می.توان��د.آینده.ان��رژی.ایران.را.

متحول.کند.و.باید.از.تمام.ظرفیت.های.موجود.به.بهترین.
شکل.استفاده.کرد.

وی.ب��ا.بیان.این.که.روند.پرش��تاب.مصرف.انرژی.در.

ایران.باید.ب��ا.برنامه.ریزی.و.آینده.نگری.مورد.بررس��ی.

در.س��طوح.مختلف.قرار.بگیرد،.گف��ت:.تعدیل.قیمت.ها.

البته.با.حمایت.از.قش��رهای.آس��یب.پذیر.جامعه.باید.در.

کش��ور..محقق.ش��ود.تا.بتوانیم.ایرانی.آباد.و.س��ربلند.را.

برای.نس��ل.های.آینده.بسازیم.اس��تاد.دانشگاه.امیرکبیر.

اظه��ار.کرد:.تم��ام.کارشناس��ان.بر.این.اعتقاد.هس��تند.

ک��ه.مهمتری��ن.پیام��د.ادامه.اس��تفاده.از.س��وخت.های.

فسیلی،.بیماری.ها.و.مش��کالت.زیست..محیطی.است.و.

بهره.گیری.از.انرژی.ه��ای.پاک.می.تواند.آینده.بهتری.را.
برای.هم.وطنان.رقم.بزند.

 سبد سوخت کشور با توسعه فناوری ها تغییر مي کند
قائم.مقام.پژوهش��گاه.صنعت.نفت.گفت:.سبد.سوخت.کش��ور.از.زنجیره..چاه..تا.محصول.
صنع��ت.نفت.باید.همزمان.با.توس��عه.فناوری.ها.تغییر.کند..امیرعباس.حس��ینی،.قائم.مقام.
پژوهش��گاه.صنعت.نفت،.گفت:.در.فرآیند.توسعه.صنعتی.که.قالب.کشورهای.پیش.رو.طی.
کرده.اند.توجه.به.فناوری.ها.بهبود.یافته.و.توسعه.خلق.درونزا.و.یا.انتقال.و.همکاری.برونگرا.

جهت.دستیابی.به.فناوری.از.اولویت.های.سیاست.های.صنعتی.بوده.است.
وی.افزود:.صنعت.خودرو.به.عنوان.موتور.پیشران.صنایع.به.دلیل.امکان.بهره.مندی.انواع.
صنایع.مادر.از.فوالد.و.پتروش��یمی.در.درآمد.ناخالص.کش��ورها.همواره.سهم.بسزایی.دارد.و.
به.عنون.یکی.از.نش��انه..های.توسعه.یافتگی.ش��ناخته.می.شود..حسینی.تصریح.کرد:.امروزه.
بس��یاری.از.کش��ورها.با.برند.خودروهایشان.شناخته.می.شوند.تا.اس��امی.شهرهایشان،.این.
موضوع.اولویت.توس��عه.فناوری.در.این.صنعت.را.دو.چندان.می.کند..قائم.مقام.پژوهش��گاه.
صنعت.نفت.ادامه.داد:.اما.اس��تفاده.از.خودرو.محدودیت.هایی.را.نیز.برای.بش��ر.ایجاد.کرده.
است،.از.طرفی.محصوالت.احتراق.بر.محیط.زیست،.استفاده.از.انرژی.فسیلی.در.اثر.مصرف.
خودرو.به.دلیل.تیراژ.آن.در.شدت.مصرف.انرژی،.وابستگی.به.بنزین.و.دیزل.و.نحوه.تامین.
آن،.زنجیره.ارزشی.صنعت.خودرو.و.لزوم.توجه.ویژه.به.حوزه.بازیافت،.راهبرد.چاه.تا.چرخ.و.

اثر.هر.یک.از.این.عناصر.این.زنجیره.بر.سایرین.از.جمله.این.موارد.بوده.است.
وی.عن��وان.ک��رد:.در.نگاه.راهبردی.به.لزوم.یکپارچگی.سیاس��ت.های.تولید.س��وخت.تا.

مصرف.و.همگرایی.راهبردها.در.کاهش.آالیندگی.و.مصرف.سوخت.بر.کسی.پوشیده.نیست..

حسینی.گفت:.اما.چالش.دیگر.که.ابعاد.اقتصادی.آن.همواره.مورد.توجه.سیاست.گذاران.بوده.

اس��ت،.موضوع.ش��دت.مصرف.در.واحد.پیمایش.اس��ت،.این.چالش.از.یک.س��و.در.توسعه.

فناوری.های.استفاده.از.س��وخت.های.جایگزین.و.از.سوی.دیگر.سیاست.گذاران.حوزه.قوای.

محرکه.و.س��وخت.را.بر.آن.داش��ت.تا.مفهومی.را.به.جدیت.تقویت.کند.که.به.سبد.سوخت.

مشهور.اس��ت..قائم.مقام.پژوهشگاه.صنعت.نفت.افزود:.موضوع.سبد.سوخت.در.دستور.کار.

نهادهای.سیاس��ت.گذار.قرار.گرفته.و.با.توجه.به.ش��رایط.اقلیم��ی،.زنجیره..چاه..تا.محصول.

صنعت.نفت.برنامه.تولید.و.پروژه..های.توسعه.خودروی.کشور.به.سرمایه.گذاری.و.چالش.های.

آن.و.نهایتا.محدودیت.ها.و.الزام.های.زیس��ت.محیطی.و.آالیندگی.تالش��ی.در.تدوین.سبد.
سوختی.صورت.گرفته.است..

وی.تصریح.کرد:.س��رعت.توس��عه.فناوری.خودروهای.دو.رگه.و.کاهش.قیمت.تمام.شده.

و.ارتقای.استانداردهای.کاهش.آالیندگی،.ما.را.بر.آن.می.دارد.تا.توجه.ویژه.ای.به.سهم.این.

نوع.از.قوای.محرکه.در.سبد.سوختی.کشور.داشته.باشیم..حسینی.عنوان.کرد:.براین.اساس.

و.با.درک.دغدغه.مش��ترک.صنعت.نفت.و.خودروس��ازان.و.حوزه.سیاستگذاری،.پژوهشگاه.

صنعت.نفت.و.ستاد.مدیریت.حمل.و.نقل.و.سوخت.به.عنوان.دو.رکن.توسعه.و.سیاستگذاری.
در.اقدامی.مشترک.نسبت.به.برگزاری.این.همایش.اقدام.کردند.
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 هدف گذاري مصرف درست و بهینه گاز در کشور
نهادینه.س��ازی.فرهنگ.استفاده.ایمن.و.بهینه.گاز.طبیعی.
در.جامع��ه.از.مهمترین.فعالیت.های.روابط.عمومی.ش��رکت.
مل��ی.گاز.ایران.بش��مار.می.رود.که.این.برنامه.از.س��ال.های.
گذش��ته.در.دس��تور.کار.این.واحد.قرار.داش��ته.است..رئیس.
روابط.عمومی.ش��رکت.ملی.گاز.ای��ران.گفت:.برنامه.ریزی.و.
اقدام.های��ی.برای.ایجاد.تغیی��رات.الزم.در.الگوهای.مصرفی.
معمول.در.مصرف.گاز.طبیعی.و.روش��ن.ش��دن.اهمیت.گاز.
طبیع��ی.در.جمع.اف��کار.عمومی.در.این.واحد.انجام.ش��ده.و.
همچن��ان.ادامه.دارد..مجی��د.بوجارزاده.با.اش��اره.به.این.که.
روابط.عمومی.صنعت.گاز.از.سال.ها.پیش.به.صورت.پیوسته.
و.با.احساس.مسئولیت.در.قبال.نسل.آینده.به.لزوم.صیانت.از.
گاز.طبیعی.به.عنوان.یک.منبع.ملی.و.حیاتی.پی.برده.اس��ت،.
اف��زود:.این.واحد.با.برنامه.ریزی.های.گس��ترده.و.همه.جانبه.

در.بیش��تر.زمینه.های.فرهنگی،.اجتماعی،.رسانه.ای،.اطالع.

رس��انی.در.سطح.کشور.اجرا.کرده.اس��ت.که.امیدواریم.این.

مجموع��ه.فعالیت.ها.نقش.موثری.در.ش��کل.گیری.فرهنگ.
صحیح.مصرف.در.میان.افراد.جامعه.ایفا.کند.

وی.مشارکت.در.تولید.و.پخش.50.برنامه.20.دقیقه.ای.با.

موض��وع.آموزش.اصول.و.مصرف.بهینه.گاز.طبیعی.از.طریق.

شبکه.یک.سیما.،.پخش.آگهی.های.فرهنگی.آموزش.اصول.

و.مصرف.بهینه.گاز.طبیعی.از.ش��بکه.های.مختلف.تلویزیون،.

پخش.آگهی.های.معرفی.اقدام.های.صنعت.گاز.از.شبکه.های.

مختلف.و.همچنین.پخش.روزانه.ش��ش.هزار.ثانیه.پیام.های.

فرهنگی.از.103.ال.س��ی.دی.مستقر.در.فرودگاه.مهرآباد.را.

از.جمله.این.برنامه.ها.برش��مرد..بوجارزاده.تاکید.کرد:.ساخت.

مس��تند.مدیریت.بحران.گاز.در.س��رمای.س��ال.92،.تهیه.و.

تولید.12.ش��ماره.ماهنامه.ندای.گاز،.تهیه.و.تولید.30.قسمت.

انیمیش��ن.با.موضوع.صرفه.جویی،.پخش.19.برنامه.مستند.

10.دقیقه.ای.از.طریق.شبکه.یک.سیما،.درج.پیام.های.صرفه.

جویی.و.ایمنی.در.بیش.از.20.روزنامه.اصلی.کشور.به.صورت.

روزان��ه.و.انج��ام.بیش.از.80.مورد.مصاحبه.ب��ا.مدیرعامل.و.

س��ایر.مدیران.ارشد.با.هدف.اطالع.رس��انی.صحیح.در.این.

ح��وزه،.از.دیگر.فعالیت.های.روابط.عمومی.ش��رکت.ملی.گاز.

ایران.در.س��ال.93.است..سخنگوی.ش��رکت.ملی.گاز.ایران.

تصریح.کرد:.روابط.عمومی.صنعت.گاز.همچنین.نس��بت.به.

تدوین.فرآیندهای.کاری.روابط.عمومی،.تعیین.سرفصل.های.

موردنظر.برای.فرهنگ.س��ازی.و.ابالغ.به.شرکت.ها.و.مناطق.

تابعه،.برنامه.ریزی،.پیگیری،.تدوین.و.ابالغ.منش��ور.اخالقی.
روابط.عمومی.شرکت.ملی.گاز.ایران.اقدام.کرده.است...

  رتبه 10 مصرف انرژی جهان به ایران رسید 
میزان.مصرف.انرژی.در.ایران.طی.سال.میالدی.گذشته.
معادل.252.میلیون.بش��که.نفت.برآورد.ش��ده.که.تنها.از.
مصرف.انرژی.9.کشور.کمتر.بوده.است..بریتیش.پترولیوم.
در.گ��زارش.جدی��د.خود.موس��وم.به.مرور.آم��اری.انرژی.
جه��ان.2015.از.رتب��ه.ده.می.ایران.در.مصرف.انرژی.بین.
کشورهای.جهان.خبر.داده.است..براساس.برآوردهای.این.
شرکت.انگلیسی.در.سال.2014.معادل.252.میلیون.بشکه.

نفت.در.ایران.انرژی.مصرف.شده.است..
انرژی.های.مصرفی.شامل.نفت.خام،.گاز،.ذغال.سنگ،.
برق.هسته.ای،.و.انرژی.های.تجدیدپذیر.و.اولیه.بوده.است..
مصرف.انرژی.ایران.در.س��ال.2014.نسبت.به.سال.قبل.
از.آن.3.2.درصد.رش��د.داشته.است..در.سال.2013.معادل.
244.میلیون.بشکه.نفت.در.ایران.انرژی.مصرف.شده.بود.
چین.بزرگتری��ن.مصرف.کننده.انرژی.جهان.در.س��ال.
2014.ش��ناخته.ش��ده.اس��ت..مصرف.انرژی.این.کشور.
معادل.2972.میلیون.بش��که.نفت.بوده.اس��ت..آمریکا.با.
مصرف.2298.میلیون.بش��که.ای.در.رتبه.دوم.و.روسیه.با.
681.میلیون.بشکه.در.رتبه.سوم.از.این.نظر.قرار.گرفته.اند..
بر.اساس.این.گزارش.در.سال.2014.بالغ.بر.2.024.میلیون.
بشکه.نفت.خام.در.ایران.مصرف.شده.است..مصرف.نفت.

خام.کش��ور.نسبت.به.س��ال.قبل.از.آن.14.هزار.بشکه.در.
روز.معادل.2.درصد.کاهش.داشته.است.

مصرف.نف��ت.خام.ایران.معادل.2.2.درصد.کل.مصرف.

نفت.خام.در.جهان.بوده.و.این.کش��ور.رتبه.11.بزرگترین.

کش��ور.مصرف.کنن��ده.نفت.خ��ام.در.جه��ان.را.به.خود.

اختصاص.داده.اس��ت..اما.مصرف.گاز.طبیعی.ایران.رش��د.

6.8.درصدی.داشته.و.به.170.2.میلیارد.مترمکعب.رسیده.

است..ایران.در.سال.پیش.از.آن.159.4.میلیارد.مترمکعب.
گاز.مصرف.کرده.بود.

مص��رف.گاز.ای��ران.در.س��ال.2014.مع��ادل.5.درصد.

کل.مص��رف.گاز.در.جهان.بوده.اس��ت..ای��ران.چهارمین.
مصرف.کننده.بزرگ.گاز.در.جهان.شناخته.شده.است.

 ٥0 درصد شهرداري هاي قزوین با خورشید روشن مي شوند
مدیرکل.دفتر.فنی.اس��تانداری.قزوین.با.اش��اره.به.اینکه.نیمی.از.شهرداری.های.استان.تا.
پایان.سال.به.برق.خورشیدی.تجهیز.می.شوند،.بر.ضرورت.فرهنگ.سازی.در.زمینه..استفاده.از.
انرژی.های.نو.تأکید.کرد..پیمان.پیرمرادی.در.جلس��ه.کمیته.»برق.خورشیدی«.استان.اظهار.
ک��رد:.بهره.برداری.از.انرژی.خورش��یدی.یکی.از.مهم.ترین.اس��تراتژی.های.تامین.انرژی.در.
کشورهای.توسعه.یافته.به.شمار.می.رود..وی.افزود:.با.توجه.به.پایلوت.بودن.استان.در.بحث.
برخورداری.از.پتانس��یل.اس��تفاده.از.انرژی.های.نو،.پیگیری.نصب.تجهیزات.برق.خورشیدی.
در.این.اس��تان.امری.ضروری.و.با.اهمیت.اس��ت..پیرمرادی.با.اشاره.به.مصوبات.کمیته.برق.
خورشیدی.استان.در.این.زمینه.تصریح.کرد:.مقرر.شد.دفتر.برنامه.ریزی.و.بودجه.استانداری،.

درصدی.از.اعتبار.دس��تگاه.های.اجرایی.اس��تان.در.سال..جاری.را.جهت.هزینه.کرد.به.منظور.
نصب.تجهیزات.برق.خورشیدی.اختصاص.و.آن.را.اعالم.کند..

مدیرکل.دفتر.فنی.استانداری.و.دبیر.شورای.فنی.استان.ادامه.داد:.همچنین.تصمیم.گرفته.

ش��د،.روش.عملیاتی.کردن.فرآیند.اس��تقرار.تجهیزات.برق.خورشیدی.از.زمان.تکمیل.تقاضا.

تا.مراحل.تصویب.و.واریز.پیش.پرداخت.توسط.شرکت.توزیع.برق.استان.پیگیری.شود..دبیر.

ش��ورای.فنی.اس��تان.با.اشاره.به.تصمیمات.و.مصوبات.همایش.ش��هرداران.و.تاکید.استاندار.

خاطرنشان.کرد:.مقرر.شده.است.نیمی.از.شهرداری.های.استان.تا.پایان.سال..جاری.نسبت.به.
استقرار.و.نصب.تجهیزات.برق.خورشیدی.اقدام.کنند..
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 کاهش آلودگی هوا با سوخت استاندارد

 محو آرام آلودگی سوخت های فسیلی تا پایان قرن21 
برخ��ی.از.ثروتمندترین.کش��ورهای.جهان.در.اتحادی.غیرمنتظ��ره.درباره.تغییرات.
آب.و.هوایی،.عزم.خود.را.جزم.نموده.اند.تا.میزان.آلودگی.س��وخت.فس��یلی.را.تا.سال.
2100.به.صفر.برس��انند..به.گزارش.خبرگزاری.بلومبرگ،.گروه.هفت.سعی.دارد.تا.از.
طریق.اس��تفاده.و.گس��ترش.فناوری.جداسازی.کربن.دی.اکس��ید.و.سایر.فناوری.ها.تا.
پای��ان.س��ال.2100،.کربن.را.از.تمامی.گازهای.آالینده.حاص��ل.از.نفت،.گاز.یا.زغال.
.س��نگ.جدا.نماید..گ��روه.هفت.در.بیانیه.اخیر.خود.اعالم.کرد.که.تمامی.کش��ورهای.
جهان.می.بایست.تا.نیمه.های.قرن.بیست.و.یک،.میزان.آلودگی.کربنی.را.تا.70.درصد.

سطوح.سال.2010.کاهش.دهند.
در.اجالس.سران.گروه.هفت.که.به.ریاست.آنگال.مرکل.در.آلمان.برگزار.شد،.اعالم.
ش��د.که.توقف.انتش��ار.گازهای.گلخانه.ای،.نیازمند.اجرای.فرآیند.جداسازی.کربن.در.
س��طح.جهانی.و.در.طی.قرن.کنونی.می.باش��د..پس.از.اقدام.کش��ور.چین.)بزرگترین.
تولیدکنن��ده.آالینده.ها.در.جهان(.در.جه��ت.کنترل.تولید.کربن،.گروه.هفت.نیز.تحت.
فش��ار.قرار.گرفت.تا.نس��بت.به.کنت��رل.تغییرات.آب.و.هوای��ی،.اقداماتی.انجام.دهد..
اعضای.گروه.در.نشس��ت.ماه.دس��امبر.س��ازمان.ملل.متحد.در.پاریس.که.با.حضور.
بیش.از.190.کش��ور.برگزار.شد،.بر.سر.این.موضوع.توافق.نموده.و.تصمیم.گرفتند.تا.
اولین.الیحه.کاهش.آلودگی.س��وخت.های.فسیلی.در.جهان.را.مطرح.و.تصویب.کنند.

و.تمامی.کشورها.را.به.رعایت.آن.ملزم.نمایند.
جنیفر.مورگان،.مدیر.برنامه.آب.و.هوا.در.موسس��ه.گلوبال.ریسورسز،.گفت:.»هدف.
بلندم��دت.جداس��ازی.کربن.به.ش��رکت.ها.و.بازاره��ای.مالی.اثب��ات.خواهد.کرد.که.

سودمندترین.س��رمایه.گذاری.ها.در.فناوری.هایی.با.میزان.کربن.پایین.ایجاد.می.شود..

ام��روزه،.رهبران.گروه.هف��ت.در.صدد.برآمده.اند.تا.الزامات.بیش��تری.را.برای.کنترل.
تغییرات.آب.و.هوایی،.طرح.و.اجرا.نمایند.«

ب��ه.گفته.ای��ن.گروه،.ای��ن.الزامات.ش��امل.مواردی.چ��ون.گس��ترش.انرژی.های.

تجدیدپذیر.در.آفریقا.و.امکان.دسترس��ی.400.میلیون.نفر.به.خدمات.بیمه.ای.پوشش.

دهنده.تاثیرات.منفی.تغییرات.آب.و.هوایی.می.شود..این.گروه.همچنین.از.کشورهای.

جهان.خواس��ت.تا.در.مقابله.با.تغییرات.آب.و.هوایی.نهایت.تالش.خود.را.بکار.برند..

کش��ورهای.ثروتمند.و.سرمایه.گذاران.خصوصی.در.سال.2009.توافق.نمودند.تا.سال.

2020،.س��االنه.مبلغ.100.میلیارد.دالر.را.در.اختیار.کش��ورهای.در.حال.توس��عه.قرار.

دهند.و.آن.ها.را.در.توس��عه.فناوری.های.سبز.یاری.رسانند..تنها.چند.کشور.ثروتمند.تا.
کنون.برنامه.های.دقیقی.برای.دستیابی.به.این.هدف.بزرگ،.تدوین.کرده.اند.

سامانتا.اسمیت.که.از.سوی.صندوق.جهانی.طبیعت.در.ادامه.جلسه.گفت:.»این.روند.

کامال.صحیح.می.باش��د..اما.برای.موفقیت.آن.به.سرعت،.انگیزه.و.اقدامات.دقیق.تری.

نیاز.اس��ت..کش��ورهای.در.حال.توس��عه.از.آمادگی.کامل.برای.استفاده.از.انرژی.های.

تجدیدپذی��ر.برخوردارند.هرچن��د.برای.این.کار.به.تامین.مالی.و.فناوری..کش��ورهای.

ثروتمن��د.نیاز.اس��ت.«.رهب��ران.گروه.هف��ت.همچنین.بر.حذف.یارانه.س��وخت.های.

فسیلی.ناکارآمد.تاکید.کرده.و.اعالم.کردند.که.تا.پایان.امسال،.فعالیت.صندوق.اقلیم.

س��بز.س��ازمان.ملل.متحد.آغاز.می.ش��ود..فعالیت.اصلی.این.صندوق.کمک.رسانی.به.
پروژه.های.مربوطه.در.کشورهای.در.حال.توسعه،.می.باشد.

معاون.س��ازمان.حفاظت.محیط.زیست.به.نقش.موثر.

استاندارسازی.سوخت.در.کاهش.آلودگی.هوا.اشاره.کرد.

و.گفت:.تالش.های.س��ازمان.حفاظت.محیط.زیس��ت.با.

همکاری.وزارت.نفت.در.جهت.استانداردس��ازی.سوخت.

و.کاهش.آالینده.های.ناش��ی.از.احتراق.س��وخت.تداوم.
خواهد.یافت..

س��عید.متصدی،.معاون.محیط.زیست.انسانی.سازمان.

حفاظت.محیط.زیست،.گفت:.یکی.از.مسائل.بسیار.مهم..

زیس��ت.محیطی.کشور.که.س��ازمان.با.آن.درگیر.است،.

بح��ث.آلودگی.هواس��ت.و.بیش��تر.تالش.های��ی.که.در.

معاونت.محیط.زیس��ت.انسانی.انجام.می.شود،.در.ارتباط.
با.همین.مسئله.است.

وی.با.بیان.این.که.بعد.از.مصوبه.دولت.درباره.آلودگی.

هوا.در.س��ال.93،.تمام.تالش.هایی.که.سازمان.حفاظت.

محیط.زیس��ت.با.هم��کاری.وزارت.نفت.انج��ام.داد،.در.

راس��تای.استاندارسازی.س��وخت.و.کاهش.آالینده.های.

ناشی.از.احتراق.بود،.افزود:.تاکنون.در.6.کالنشهر.ایران،.

بنزین.یورو4.توزیع.شده.است.و.با.حذف.مواد.سوختی.که.

در.گذشته.آالینده.هایی.به.همراه.داشت،.تالش.خواهیم.
کرد.تا.بنزین.و.گازوئیل.استاندارد.در.کشور.توزیع.شود.

متص��دی.با.بی��ان.این.ک��ه.س��ازمان.حفاظت.محیط.

زیس��ت.تمام.تالش.خ��ود.را.برای.اص��الح.فرایندهای.

مرتبط.با.س��وخت.انجام.می.دهد،.تصری��ح.کرد:.در.این.

18.ماه.س��ازمان.حفاظت.محیط.زیس��ت.ب��ا.همکاری.

وزارت.صنایع.تالش.کرده.تا.خودروهای.کشور.در.بحث.

استانداردسازی.به.استاندارد.یورو.4.برسد.
معاون.س��ازمان.حفاظت.محیط.زیس��ت.ب��ا.تاکید.بر.
موض��وع.کاهش.گازهای.گلخانه.ای.ب��رای.جلوگیری.از.
تغیی��رات.اقلیمی.عنوان.کرد:.بحث.تغیی��ر.اقلیم،.پس.از.
مس��ئله.آلودگی.هوا.یکی.از.موضوع.ه��ای.اصلی.مرکز.
ملی.ه��وا.و.تغیی��رات.اقلیم.س��ازمان.حفاظ��ت.محیط.
زیس��ت.است،.کشور.باید.به.س��متی.پیش.رود.که.بتواند.
با.آس��یب.های.ناشی.از.تغییر.اقلیم.س��ازگار.شود،.برای.
همگام.ش��دن.با.سایر.کش��ورها.و.جامعه.جهانی،.تمرکز.

بر.بحث.اقتصاد.کم.کرب��ن.برای.کمک.به.حفظ.محیط.
زیست.اهمیت.دارد.

شایان.ذکر.اس��ت،.در.این.مراسم.که.یوسف.رشیدی،.

مش��اور.مرکز.ملی.هوا.و.تغییرات.اقلیم.سازمان.حفاظت.

محیط.زیس��ت.نیز.حضور.داشت،.سعید.متصدی،.معاون.

س��ازمان.حفاظت.محیط.زیس��ت.از.تالش.های.مسعود.

زندی،.رئیس.پیشین.مرکز.ملی.هوا.و.تغییر.اقلیم.سازمان.

حفاظت.محیط.زیست.قدردانی.و.علی.اصغر.رجبی.را.به.
عنوان.رئیس.جدید.این.مرکز.معرفی.کرد.
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 10٥ هزار دالر جایزه صرفه جویی پرداخت می شود
ب��ه.ازای.جایگزین��ی.ه��ر.دس��تگاه.اتوبوس.گازس��وز،.تا.
س��قف.105.هزار.دالر.جایزه.از.محل.صرفه.جویی.س��وخت.
به.س��رمایه.گذاران.پرداخت.می.ش��ود..کامبی��ز.باباپور،.مدیر.
طرح.جایگزینی.17.هزار.اتوبوس.فرس��وده.دیزلی.ش��هری.
با.اتوبوس.های.گازس��وز.با.اش��اره.به.این.که.طرح.جایگزینی.
17.هزار.اتوبوس.دیزلی.ش��هری.با.اتوبوس.های.گازسوز،.از.
طرح.ه��ای.بند.ق.تبصره.2.قانون.بودجه.س��ال.93،.مصوبه.
ش��ورای.اقتصاد.را.س��ال.گذش��ته.گرفته.اس��ت،.اظهارکرد:.
هم.اکن��ون.طراحی.س��امانه،.تدوین.رویه.ه��ای.اجرای.کار.
و.تهی��ه.پیش.نویس.قراردادها.در.حال.انجام.اس��ت.که.اکثر.

فعالیت.های.طرح.با.سامانه.انجام.می.شود..
وی.ب��ا.بی��ان.این.ک��ه.در.ای��ن.ط��رح.ب��ه.ازای.پیمایش.
اتوبوس.ها،.مبلغ.معادل.صرفه.جویی.ش��ده.به.سرمایه.گذار.در.
بازه.های.زمانی.س��ه.ماهه.پرداخت.می.شود،.تصریح.کرد:.به.
ازای.هر.کیلومتر.پیمایش.اتوبوس.های.ش��هری،.22.س��نت.

بابت.صرفه.جویی.صورت.گرفته.پرداخت.می.شود.
مدیر.ط��رح.جایگزینی.17.هزار.اتوبوس.فرس��وده.دیزلی.
ش��هری.با.اتوبوس.های.گازس��وز.با.اش��اره.به.این.که.در.این.
طرح.به.ازای.جایگزینی.هر.دس��تگاه.اتوبوس.تا.س��قف.105.
ه��زار.دالر.از.محل.صرفه.جویی.به.عنوان.جایزه.صرفه.جویی.
به.س��رمایه.گذاران.پرداخت..می.شود،.گفت:.سرمایه.گذاران.با.
برنامه.ریزی.درست..می.توانند.از.این.جایزه.بهره.خوبی.ببرند..
باباپور.با.اش��اره.به.این.که.به.ازای.ورود.هر.اتوبوس.گازسوز.
جدی��د.به.ناوگان.ش��هری.یک.اتوبوس.دیزل.فرس��وده.باید.
از.ناوگان.خارج.ش��ود،.یادآور.ش��د:.شرط.فرس��ودگی.برای.
اتوبوس.های.شهری،.س��ن.10.سال.بوده.که.اولویت.با.سن.
فرس��ودگی.است..وی.با.اش��اره.به.این.که.مجموع.17.هزار.
اتوب��وس.در.این.طرح.باید.در.مدت.س��ه.س��ال.وارد.ناوگان.
حمل.ونقل.ش��هری.ش��وند،.ادامه.داد:.این.طرح.از.سال.94.
آغ��از.و.تا.پایان.96.ادامه.خواهد.داش��ت.ضمن.این.که.کل.

بازپرداخت.برای.هر.اتوبوس.5.سال.است..
مدیر.طرح.جایگزینی.17.هزار.اتوبوس.فرسوده.در.شرکت.
بهینه.س��ازی.مصرف.سوخت.در.ادامه.گفت:.سقف.کل.مبلغ.
بازپرداخت.برای.17.هزار.دس��تگاه.اتوبوس.ش��هری.بیش.از.

یک.میلیارد.و.795.میلیون.دالر.خواهد.بود..

باباپور.با.بیان.این.که.یکی.از.تأثیرات.مهم.این.طرح.عالوه.

بر.کاهش.مصرف.سوخت،.کاهش.انتشار.گازهای.گلخانه.ای.

اس��ت،.یادآور.شد:.از.س��ال.2020.کش��ورها.به.ازای.اضافه.

انتش��ار.گازهای.گلخانه.ای.جریمه.خواهند.شد..با.اجرای.این.

طرح.حدود.6.میلیون.تن.از.انتش��ار.گازه��ای.گلخانه.ای.در.
طول.عمر.مفید.10.ساله.این.خودروها.کاسته.می.شود.

وی.با.اش��اره.ب��ه.این.که.به.دلی��ل.بازپرداخت.براس��اس.

پیمای��ش،.نصب.جی.پ��ی.اس.از.الزامات.این.طرح.اس��ت،.

گفت:.ب��ه.طور.کلی.مش��خصات.فنی.اتوبوس.ه��ا.بر.مبنای.

نیازی.که.سازمان.ش��هرداری.ها.دارد.و.همچنین.مطابقت.با.

اس��تانداردهای.روز.از.نظ��ر.کیفی،.آالیندگ��ی.و.ایمنی.و.در.

س��طحی.باالتر.از.حد.معمول.فعال.در.ن��اوگان.در.نظر.گرفته.

شده.اس��ت..مدیر.طرح.جایگزینی.17.هزار.اتوبوس.فرسوده.

ش��هری.تأکید.کرد:.براساس.مصوبه،.اتوبوس.های.جایگزین.

باید.حداقل.اس��تاندارد.آالیندگی.یورو.4.را.داشته.باشند.ولی.

پیش.بینی.می.ش��ود.با.توجه.به.گازس��وز.ب��ودن.اتوبوس.ها،.

اتوبوس.های.یورو.5.وارد.ناوگان.ش��وند..وی.با.بیان.این.که.

میزان.مصرف.س��وخت.در.اتوبوس.های.کنونی.متغیر.است.و.

می.تواند.ب��ه.55.لیتر.در.هر.100.کیلومتر.نیز.برس��د،.افزود:.

فرسودگی.اتوبوس،.س��بب.مصرف.باالتر.سوخت.می.شود.و.

سرویس.و.نگهداری.صحیح.می.تواند.تا.حدی.این.مصرف.را.

پایین.نگه.دارد.ولی.به.دلیل.فناوری.س��اخت.آنها،.باز.هم.در.

مقایسه.با.اتوبوس.های.جدید.مصرف.باالتری.دارند.
باباپ��ور.با.بیان.این.که.اولویت.جایگزینی.با.تولیدات.داخلی.
اس��ت.ولی.محدودیتی.نیز.وجود.ندارد،.گفت:.خودروس��ازها.
در.پی.فراخوان.عمومی..که.منتش��ر.شد.در.جریان.این.طرح.
ق��رار.گرفتند.و.عالقمندی.خوبی.نش��ان.دادن��د..مدیر.طرح.
جایگزینی.17.هزار.اتوبوس.فرسوده.شهری.تصریح.کرد:.در.
صورت.تقاضای.خرید،.کارخانجات.خودروس��ازی.توان.تولید.

بیش.از.17.هزار.دستگاه.اتوبوس.را.در.سه.سال.دارند.
وی.ب��ا.اش��اره.ب��ه.این.ک��ه.طرح.به.پیش��نهاد.س��ازمان.
ش��هرداری.های.وزارت.کش��ور.صورت.گرفته.اس��ت،.افزود:.
در.این.طرح.مجری،.سازمان.ش��هرداری.های.وزارت.کشور.
و.ش��هرداری.های.ش��هرهای.مورد.نظر.هس��تند.و.ش��رکت.
بهینه.سازی.مصرف.س��وخت.به.عنوان.نماینده.وزارت.نفت،.
نظ��ارت.عالی.بر.اجرای.صحیح.طرح.دارد.و.بازپرداخت.ها.را.
نی��ز.با.نظارت.و.صحه.گذاری.ب��ر.تحقق.صرفه.جویی.مد.نظر.
خواه��د.داش��ت..مدیر.ط��رح.جایگزینی.17.ه��زار.اتوبوس.
فرس��وده.دیزلی.ش��هری.با.اتوبوس.های.گازسوز.با.اشاره.به.
این.که.فراخوان.شناسایی.تولیدکنندگان.و.سرمایه.گذاران.این.
طرح.تا.27.اردیبهش��ت.ماه.ب��ود.،.اظهارکرد:.تاکنون.اعالم.
آمادگی.13.شرکت.تأمین.کننده.برای.این.طرح.دریافت.شده.
است.و.این.فراخوان.به.دلیل.تقاضای.سرمایه.گذاران.و.تأمین.

کنندگان.تا.6.تیرماه.امسال.تمدید.شد.

 سهم صفر تولید برق از انرژی خورشیدی و بادی
مع��اون.وزیر.نیرو.در.ام��ور.برق.و.انرژی.گف��ت:.با.پرداخت.هزینه.س��وخت.صرفه.جویی.
ش��ده.در.نیروگاه.های.حرارتی.به.تولیدکنندگان.انرژی.های.تجدیدپذیر،.اقتصاد.نیروگاه.های.

تجدیدپذیر.در.کشور.شکل.خواهد.گرفت.
هوش��نگ.فالحتیان.با.بیان.این.مطلب.اظهار.داشت:.در.طول.35.سال.گذشته.سهم.تولید.
برق.کشور.از.انرژی.خورشیدی.و.بادی.بسیار.ناچیز.بوده.است؛.درصورتی.که.می.توان.ظرفیت.
چندین.هزار.مگاواتی.برای.اس��تفاده.از.این.انرژی.ها.را.در.کش��ور.ایجاد.کرد..وی.ادامه.داد:.
اگر.کسی.نیروگاه.بادی.یا.خورشیدی.در.کشور.ایجاد.کند.و.هزینه.سوخت.صرفه.جویی.شده.
در.نیروگاه.های.حرارتی.به.وی.پرداخت.ش��ود،.به.راحت��ی.اقتصاد.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.در.
کشور.شکل.خواهد.گرفت.فالحتیان.تصریح.کرد:.سال.هاست.این.مسئله.مطرح.می.شود.که.

می.ت��وان.به.جای.اینکه.گازوئیل.وارداتی.یا.تولید.داخل.به.ص��ورت.رایگان.در.اختیار.نیروگاه.

قرار.گیرد.و.مبلغی.که.از.برق.تولید.ش��ده.دریافت.می.ش��ود،.کمتر.از.سوخت.نیروگاهی.باشد؛.
می.توان.پول.صرفه.جویی.شده.سوخت.را.به.تولیدکننده.برق.تجدیدپذیر.پرداخت.کرد.

فالحتی��ان.تصریح.کرد:.اگر.میزان.هزینه.های.هر.لیتر.یا.هر.مترمکعب.س��وخت.فس��یلی.

که.در.نیروگاه.مصرف.می.ش��ود،.محاس��به.شود.و.آثار.زیس��ت.محیطی.آن.را.درنظربگیریم،.

به.ازای.هر.کیلووات.ساعت.عددی.خواهد.شد.که.اگر.آن.را.به.تولیدکننده.نیروگاه.خورشیدی.

یا.بادی.پرداخت.کنند،.حداقل.س��ود.آن.تخریب.نش��دن.محیط.زیست.اس��ت..وی.افزود:.با.

این��کار.وضعیت.اقتصادی.تولیدکنندگان.برق.در.نیروگاه.های.خورش��یدی.یا.بادی.نیز.رونق.
خواهد.گرفت.
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 گوگل زندگی در شهرها را متحول می کند
گ��وگل.می.گوی��د.قص��د.دارد.ب��ا.اس��تفاده.از.فناوری.
ش��هرهای.جدیدی.خلق.کند.ک��ه.در.آنها.کیفیت.زندگی.
ش��هری.ب��ه.می��زان.چش��مگیری.ارتق��ا.یاب��د..یکی.از.
روش.های��ی.که.گ��وگل.به.این.منظور.ب��ه.کار..می.گیرد.
اس��تفاده.از.برنامه.های.همراه.هوشمندی.است.که.یافتن.
خدمات.و.امکانات.مختلف.در.ش��هرها.و.محیط.اطراف.را.
تس��هیل..می.کند..این.شرکت.قصد.دارد.به.همین.منظور.
موسسه.جدیدی.به.نام.Sidewalk.Labs.تاسیس.کند..
این.ش��رکت.که.فعال.در.مرحله.راه.اندازی.است.فناوری.
را.در.زیرساخت.های.ش��هری.ادغام.خواهد.کرد.تا.از.این.
طریق.زندگی.در.محیط.های.ش��لوغ.و.....راحت.تر.شود..
البت��ه.هنوز.جزیی��ات.چندانی.در.این.زمینه.در.دس��ترس.
نیس��ت.از.جمله.اهدافی.که.این.ش��رکت.جدید.التاسیس.
تعقیب.می.کند..می.توان.به.ارتقای.کارآیی.سیس��تم.حمل.
و.نقل،.کاهش.هزینه.های.زندگی.با.استفاده.از.فناوری.و.

کاستن.از.میزان.مصرف.انرژی.اشاره.کرد.
دان.داکت��روف.مدی��ر.Sidewalk.labs..می.گوید.ما.
ت��ازه.در.آغ��از.راه.ایجاد.یک.تحول.تاریخی.در.ش��هرها.
هس��تیم..در.ش��رایطی.که.نگران��ی.در.م��ورد.برابری.در.
ش��هرها،.هزینه.زندگی،.سالمت.و.محیط.زیست.تشدید..
می.ش��ود،.تحول.بی.سابقه.در.فناوری.به.افزایش.کارآیی،.

انعطاف.و.س��هولت.زندگی.در.آنه��ا.کمک..می.کند..وی.

اظهار.امیدواری.کرده.که.Sidewalk.labs.نقشی.مهم.

در.توس��عه.محصوالت.فناوری.و.ارتقای.زیرساخت.های.

آنه��ا.ایفا.کند..پی��ش.از.این.گ��وگل.در.برخی.طرح.های.

مربوط.به.استفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.هم.مشارکت.
کرده.بود.
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فنا
ار 

خبـ
ا

 تولید برق کم هزینه برای شرایط بحران و امداد

 ساختمان فوالدی ضدزنگ جهان به پایان رسید

گروه��ی.از.دانش��جویان.آمریکایی.موفق.به.س��اخت.یک.واحد.تامی��ن.برق.متحرک.

ش��ده.اند.که.از.منابع.ان��رژی.تجدیدپذیر.برق.تولید.و.ذخیره.می.کن��د..به.گزارش.پایگاه.

اینترنتی.س��اینس،.این.س��امانه.برق.هیبریدی.که.از.ترکیب.انرژی.خورشیدی.و.باد.برق.

تولید.می.کند،.توس��ط.گروهی.از.دانشجویان.محقق.دانشگاه.بین.المللی.فلوریدا.واقع.در.

آمریکا.ساخته.شده.است..ساخت.این.سامانه.تولید.برق.کم.هزینه.است.و.به.سرعت.و.به.

راحتی.می.توان.آن.را.مونتاژ.کرد.و.یا.قطعات.آن.را.از.هم.جدا.ساخت..بدون.برق.برقراری.

ارتباطات.و.ایجاد.هماهنگی.های.الزم.برای.ارائه.غذا،.آب.و.مراقبت.های.پزشکی.به.افراد.

نیازمند.بس��یار.دشوار.اس��ت..محققان.می.گویند:.از.این.سامانه.های.تولید.برق.مقرون.به.

صرفه.و.سازگار.می.توان.برای.تامین.انرژی.لپ.تاپ.ها،.چراغ.ها.و.وسایل.الزم.برای.تهیه.

و.ذخیره.غذا.و.نیز.مراقبت.های.بهداشتی.استفاده.کرد..این.سامانه.1.5.کیلو.وات.ساعت.

در.روز.برق.تولید.می.کند.که.برای.تامین.برق.متوس��ط.خانه.های.آمریکایی.که.30.کیلو.

وات.س��اعت.در.روز.برق.اس��تفاده.می.کنند.کافی.نیست.اما.محققان.می.گویند.که.میزان.

برقی.که.این.سامانه.تولید.می.کند.برای.امداد.رسانی.به.مناطق.دورافتاده.و.وضعیت.های.

اضطراری.مناس��ب.است..آندر.لیما.س��یوفو.یکی.از.اعضای.گروهی.که.این.سامانه.برق.

را.تولید.کرده.اس��ت.در.یک.اطالعیه.در.این.زمینه.اعالم.کرد،.این.توان.برای.تولید.این.
میزان.برق.می.تواند.در.بسیاری.از.وضعیت.ها.باعث.نجات.زندگی.افراد.شود.

ش��رکت.معماری.زها.حدید.ساخت.یک.س��اختمان.فوالدی.ضدزنگ.به.ارزش.17.

میلیون.دالر.را.در.مرکز.مطالعات.خاورمیانه.در.کالج.سنت.آنتونی.دانشگاه.آکسفورد.به.

پایان.رس��انده.است..سازه.جدید.Investcorp.نام.دارد.و.از.سبکی.منحصربه..فرد.در.
معماری.حکایت.دارد..

این.بنا.مساحتی.به.اندازه.1127.متر.مربع.را.اشغال.کرده.و.خود.به.سه.ساختمان.اصلی.

و.یک.زیرزمین.تقسیم.می.شود.و.فضای.قابل.دسترس.برای.مرکز.مطالعات.خاورمیانه.

را.دو.برابر.می.کند..این.س��اختمان.دارای.سازه.بتنی.تقویت.شده.،.یک.سقف.قاب.شده.

با.گلولم.و.روکش.فوالد.ضدزنگ.است..شکل.سیال.آن.بین.دو.ساختمان.دیگر.مرکز.

مطالعات.خاورمیانه.حرکت.می.کند.و.همچنین.برای.اجتناب.از.آسیب.رساندن.به.درخت.

محافظت.شده.سکویا،.انحنا.می.یابد..بخش.داخلی.این.ساختمان.دارای.استاندارد.بسیار.

باالیی.اس��ت.و.با.پنل.های.الوار.بلوط.و.بتن.تزئین.ش��ده.است..اتاق.های.جدید.در.این.

س��اختمان،.شامل.س��الن.تئاتر.و.کنفرانس،.یک.نمایش��گاه.و.اتاق.های.مطالعه.آرشیو.

و.کتابخان��ه.هس��تند..اتاق.آرش��یو.دارای.400.مجموعه.مقاله.ه��ای.خصوصی.و.100.

هزار.عکس.تاریخی.از.خاورمیانه.مدرن.برای.دانش��جویان.و.متخصصان.اس��ت..اتاق.

کنفرانس.این.س��اختمان،.118.صندلی.داش��ته.و.مجهز.به.سیس��تم.تهویه.پیچیده.ای.

اس��ت.که.هوای.خنک.را.از.زیر.صندلی.ها.وارد.می.کند.و.سیس��تم.هوای.گرم.نیز.در.

نزدیکی.س��قف.قرار.دارد..نوعی.پمپ.حرارتی.زمین.محور.نیز.به.کنترل.دما.در.بخش.

آرشیو.کمک.می.کند.و.با.گرم.شدن.هوا،.دو.مارپیچ.گرمایی.نیز.برای.خنک.کردن.درون.

س��اختمان.به.کار.می.رود..هنوز.اطالعاتی.درباره.چگونگ��ی.عملکرد.این.مارپیچ.های.

گرمایی.در.دست.نیست،.اما.آن.ها.شامل.چند.سالن.طوالنی.هستند.که.زیر.زمین.قرار.

داش��ته.و.با.اس��تفاده.از.ویژگی.های.عایق.طبیعی.زمین،.خنک.یا.گرم.می.شوند..عالوه.

بر.این،.وجود.25.پنجره.سقفی.در.ساختمان.جدید،.نفوذکردن.نور.طبیعی.به.داخل.آن.

را.تضمین.می.کند..با.تکمیل.این.بنا،.مرکز.مطالعات.خاورمیانه.دانش��گاه.آکس��فورد.به.
عنوان.یکی.از.بهترین.ساختمان.های.تحقیقاتی.دنیا.وارد.مرحله.جدیدی.خواهد.شد..
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 تولید رنگ هاي ضد سرطان در ایران
پژوهشگران.دانشگاه.علم.و.صنعت.ایران.با.استفاده.از.
فناوری.نانو،.نوع.جدیدی.از.رنگ.های.فتوکاتالیس��تی.را.
س��اختند.که.آالینده.های.خطرناک.و.سرطان.زای.موجود.
در.هوا.را.به.مواد.کم.خطر.تبدیل.می.کند..پژوهش��گران.
دانشکده.مهندسی.شیمی.دانشگاه.علم.و.صنعت.ایران.با.
ارائه.روشی.نوین.در.تولید.رنگ.های.فتوکاتالیستی.موفق.
ش��دند.ضمن.کاه��ش.قابل.توجه.هزین��ه.تولید.و.بهبود.
عملکرد.این.رنگ.در.تخریب.آلودگی.های.سرطان.زا،.راه.
را.برای.استفاده.تجاری.از.این.محصول.هموارتر.کنند..

دکتر.مسعود.جمشیدی،.سرپرس��ت.پروژه.تولید.رنگ.

فتوکاتالیستی.با.بیان.این،که.این.رنگ.می.تواند.با.استفاده.

از.ن��ور.خورش��ید،.آالینده.ه��ای.فرار.از.جمل��ه.ترکیبات.

آروماتیک.س��رطان.زا.را.تخریب.کرده.و.به.ماده.کم.خطر.

دی.اکس��ید.کرب��ن.تبدیل.کند،.افزود:.ب��رای.این.کار.از.

نانوذرات.تیتان.دی.اکس��ید.به��ره.گرفتیم..این.ماده.که.

با.روش��ی.خاص.به.درون.رنگ.منتقل.ش��ده.اس��ت،.در.

مجاورت.با.هوا.آالینده.ه��ای.خطرناک.را.جذب.می.کند.

و.هنگامی.که.در.معرض.نور.قرار.می.گیرد،.س��اختار.این.

آالینده.ها.را.تخریب.و.آن.ها.را.در.نهایت.به.دی.اکس��ید.

کربن.تبدیل.می.کند.که.از.آالیندگی.بسیار.کمتری.نسبت.

ب��ه.ترکیبات.آروماتیک.برخوردار.بوده.و.غلظت.مجاز.آن.
در.هوا.بسیار.بیشتر.از.ترکیبات.آروماتیک.است..

جمشیدی.با.اشاره.به.دس��تاوردهای.قبلی.دانشمندان.

جه��ان.در.این.ح��وزه.اظهارکرد:.در.بیش��تر.نمونه.های.

مش��ابه.س��اخته.ش��ده.فقط.نانوذرات.روی.رنگ.نشانده..

شده.اند.که.این.کار.از.نظر.عملی.بسیار.کار.سختی.است.

و.دارای.محدودیت.های.اجرایی.اس��ت..در.کاری.که.ما.

انج��ام.داده.ایم،.نانوذرات.به.درون.رنگ.منتقل.ش��ده.اند..

وی.مهمتری��ن.مزیت.این.کار.را.کاهش.مقدار.نانوذره.ی.

مصرف.ش��ده.در.رنگ.می.داند.که.مقدار.نانوذره.مصرف.
شده.را.به.زیر.5.درصد.رسانده.است..

محقق.طرح.تصریح.کرد:.کاهش.نانو.ذرات.در.ترکیب.

رنگ.ضمن.کاهش.قیم��ت.موجب.افزایش.خصوصیات.

مکانیکی.رنگ.و.همزمان.جلوگیری.از.تخریب.پلیمر.در.

اثر.فعل.و.انفعاالت.فتوکاتالیستی.نانو.ذرات.می.شود..این.

در.حالی.است.که.در.طرح.های.مشابه.که.با.پوشش.دادن.

رنگ.سعی.می.شد.به.خواص.ضد.آالیندگی.دست.بیابند،.

ای��ن.میزان.بیش.از.10.درصد.بود.که.هزینه.باالیی.را.به.
دنبال.داشت..

بر.اس��اس.این.گزارش،.هدف.اصلی.محققان.دانشگاه.

علم.و.صنعت.ایران.در.تولید.رنگ.فتوکاتالیس��تی.از.بین.

ب��ردن.ترکیبات.س��رطان.زای.آروماتیک.موجود.در.هوا.

اس��ت.که.مقادیر.اندک.آن.در.محیط.های.بس��ته.مانند.

من��ازل.تاثیر.بس��یار.نامطلوبی.ب��ر.بدن.انس��ان.دارد.و.

بررسی.های.مسئولین.پروژه.ساخت.رنگ.فتوکاتالیستی.

نش��ان.می.دهد.که.برخی.از.مواد.موجود.در.منازل.باعث.

ش��ده.تا.غلظت.ای��ن.مواد.در.داخل.من��ازل.فراتر.از.حد.
انتظار.باشد..

پروژه.تولید.رنگ.فتوکاتالیس��تی.که.به.مدت.بیش.از.

پنج.سال.است.که.پیگیری.می.شود،.هم.اکنون.در.مقیاس.

آزمایش��گاهی.ب��ه.موفقیت.رس��یده.و.دکتر.جمش��یدی.

معتقد.است.با.توجه.به.مشکالتی.که.صنایع.شیمیایی.و.

همچنین.شهرهای.بزرگ.با.آلودگی.هوا.دارند،.در.صورت.

س��رمایه.گذاری.مناس��ب.این.طرح.می.تواند.با.همکاری.

صنایع.رنگ.س��ازی.به.صورت.صنعتی.تولید.شده.و.مورد.
استفاده.قرار.گیرد..

 هوشمندسازي مصرف انرژي در ساختمان هاي دانشگاه آزاد
رئیس.دانشکده.محیط.زیست.و.انرژی.واحد.علوم.و.تحقیقات.از.انجام.برنامه.ریزی.های.
الزم.برای.مدیریت.پس��ماند.و.فضای.س��بز.با.توجه.به.پس��اب.تولیدی.س��اختمان.های.
جدیدالتاسیس.در.این.واحد.دانشگاهی.خبر.داد..مجید.عباسپور.افزود:.حضور.متخصصان.
مختل��ف.و.تن��وع.ارائه.رش��ته.ها.در.ای��ن.واحد.مجالی.ب��رای.حل.مس��ائل.و.مواجهه.با.
چالش.های.موجود.با.اس��تفاده.از.دانش.محققان.و.امکانات.داخلی.واحد.علوم.و.تحقیقات.

را.فراهم.می.کند.
وی.اضافه.کرد:برنامه.ریزی.هایی.برای.همکاری.دانش��کده.های.محیط.زیست.و.انرژی.
و.کش��اورزی.واحد.علوم.و.تحقیقات.برای.رس��یدگی.به.فضای.سبز.و.تولید.گل.و.گیاه.و.
طراحی.و.معماری.س��ازه.ها.به.همت.دانش��کده.هنر.و.معماری.واحد،.در.دستور.کار.قرار.
دارد..عباس��پور.با.بیان.اینکه.طرح.های.این.واحد.دانش��گاهی.در.راس��تای.اجرایی.شدن.
اهداف.دانشگاه.سبز.در.سازمان.مرکزی.دانشگاه.آزاد.اسالمی.عنوان.شده.است،.تصریح.
ک��رد:.بهره.برداری.از.یک.نیروگاه.خورش��یدی.پایل��وت.12.کیلوواتی.برق.که.به.صورت.
خارج.از.شبکه.با.دریافت.نور.خورشید.و.ذخیره.انرژی.با.کمک.باطری،.به.تامین.روشنایی.

می.پردازد،.از.جمله.برنامه.های.واحد.علوم.و.تحقیقات.است.
وی.ادامه.داد:.استفاده.از.آب.گرم.کن.های.خورشیدی،.سیستم.هوشمند.مصرف.انرژی
BMS در.س��اختمان.های.جدید.التاس��یس.و.نیز.توجه.به.ضوابط.مبحث.19.در.معاونت.

عمران.و.توسعه.در.دستور.کار.واحد.علوم.و.تحقیقات.است..رئیس.دانشکده.محیط.زیست.

و.ان��رژی.واحد.عل��وم.و.تحقیقات.افزود:.از.دیگر.برنامه.های.این.واحد.دانش��گاهی.برای.

نیل.به.اهداف.دانشگاه.سبز.می.توان.به.انجام.ممیزی.انرژی.به.منظور.کاهش.هدر.رفت.

انرژی،.تولید.همزمان.گرمایش.و.برق.)CHP(.و.تولید.همزمان.س��رمایش،.گرمایش.و.

برق)CCHP( در.ساختمان.های.واحد.اشاره.کرد..وی.بر.نقش.مهم.NGO.ها.در.نیل.به.

اهداف.اقتصاد.سبز.و.محیط.زیست.تأکید.کردو.افزود:.گسترش.ارتباطات.دانشکده.محیط.

زیست.و.انرژی.واحد.علوم.و.تحقیقات.با.انجمن.های.گوناگون.چون.انجمن.متخصصان.
محیط.زیست.ایران.و.دانشگاه.های.کشور.،.از.دیگر.برنامه.های.این.دانشکده.است..

وی.گفت.:در.س��ال.های.اخیر،.مدیریت.انرژی،.اس��تفاده.از.انرژی.ه��ای.تجدید.پذیر،.

مدیریت.پس��ماند،.مصرف.آب،.صرفه.جویی.و.به.کارگیری.سیستم.های.نوین.با.رویکرد.

افزایش.بهره.وری.مورد.توجه.قرار.گرفته.است..عباسپور.ادامه.داد:.راه.اندازی.یک.سایت.

براساس.گسترش.این.فعالیت.ها.به.منظور.توسعه.اقدامات.زیست.محیطی،.در.دستور.کار.

دانش��کده.محیط.زیست.و.انرژی.این.واحد.دانش��گاهی.قرار.دارد..وی.با.اشاره.به.اعطاء.

کرسی.انرژی.های.تجدیدپذیر.از.سوی.سازمان.یونسکو.به.واحد.علوم.و.تحقیقات،.اظهار.

کرد:.بر.اس��اس.این.کرسی.،.زمینه.تبادالت.علمی.و.بین.المللی.در.این.واحد.دانشگاهی.
بیش.از.پیش.فراهم.شده.است.
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 بومی سازی فناوری اسکلت  های ساختمانی فوالدی فوق سبک
یک��ی.از.ش��رکت.های.دانش.بنی��ان.دانش��گاه.آزاد.
اسالمی.واحد.تفت.با.طراحی.و.تولید.مقاطع.سرد.فوالد.
نورد.ش��ده.اقدام.به.بومی...س��ازی.سیس��تم.قاب.سبک.
.LSF.ب��ا.ن��ام.اختص��اری )light steel framing(

کرده.اس��ت..دکتر.حمیدرضا.رونق،.دکتری.مهندس��ی.

س��ازه.از.دانش��گاه.نیوس��اوت.ویلز،.عضو.هی��ات.علمی.

دانشگاه.کوییزلند.استرالیا.و.مسئول.این.شرکت.دانش.بنیان.

زیرمجموعه...دانشگاه.آزاد.اسالمی.تفت.با.اشاره.به.طراحی.و.

ساخت.دستگاه.بومی..سازی.شده...تولید.اسکلت..های.فوالدی.

فوق.س��بک.برای.اولین.بار.در.کش��ور،.از.مزایای.عمده.این.

دس��تگاه.منحصر.به.فرد.را.سرعت.باالی.ایجاد.اسکلت..های.
ساختمانی.ذکر.کرد..

وی.گفت:.با.این.دستگاه.می...توان.سازه.یک.ساختمان.200.

متری.را.تنها.در.مدت.چند.ساعت.برپا.کرد.و.ساختمانی.یک.

طبقه.را.در.مدت.یک.تا.1.5.ماه.ساخت.و.این.در.حالی.است.

که.با.روش...های.معمول.این.زمان.تا.یک.س��ال.نیز.ش��اید.به.

ط��ول.انجامد..عضو.هیات.علمی.موقت.دانش��گاه.آزاد.تفت،.

یکی.از.عوامل.بروز.خس��ارت.س��اختمان..ها.در.زمان.زلزله.را.

به.دلیل.وزن.باالی.ساختمان...ها.دانست.و.گفت:.هر.مترمربع.

از.س��قف..فلزی.این.نوع.س��اختمان.ها.تنها.40.کیلوگرم.وزن.

دارد،.ولی.هر.متر.مربع.از.س��قف.تیرچه.بلوکی.ساختمان.های.

معمول��ی.600.کیلوگرم.وزن.دارد؛.ب��ه.عبارتی.یکی.دیگر.از.

مزیت..های.این.س��اختمان..های.فوق.سبک.مقاومت.بیشتر.در.
برابر.زلزله.است..

وی.همچنی��ن.از.کاهش.10.ت��ا.15.درصدی.هزینه.نهایی.

س��اخت.ساختمان.در.این.نوع.سازه...ها.خبر.داد.و.تصریح.کرد:.

البته.بازگش��ت.سریع.س��رمایه.به.دلیل.سرعت.باالی.اجرای.

س��اختمان.نیز.به.نوبه.خود.10.تا.15.درصد.منجر.به.کاهش.

هزینه..ها.خواهد.ش��د..این.اس��تاد.دانشگاه.خاطرنشان.کرد:.از.

آنجا.که.در.این.روش.کف.س��ازی،.سیس��تم.سنتی.گچ.کاری،.

آج��ر..بیرونی،.لوله.کش��ی.برق،.حفاری.ب��رای.لوله.های.آب.و.

غیره.حذف.و.قس��مت.عمده.س��اختمان.به.صورت.خش��ک..

ایجاد.می...شود،.می..توان.محاسنی.مانند.امکان.بازیافت.مصالح.

ساختمان.پس.از.تخریب،.تمیز.بودن.محیط.ساختمان.سازی،.

کاهش.نخاله.های.ساختمانی.و.ایجاد.زیربنای.مناسب.با.توجه.

به.س��هم.پایین.اختصاصی.از.مساحت.ساختمان.به.دیوار..ها.را.

نیز.برشمرد..به.گفته.وی،.در.این.ایده.که.به.دنبال.وقوع.زلزله.

بم.شکل.گرفت،.دستگاه.مورد.نظر.به.لحاظ.مقاومت.و.جنس.

مواد.اولیه.س��ازه.و.شرایط.آب.و.هوایی.کشورمان.بومی...سازی.

و.به.بازار.عرضه.ش��ده.اس��ت؛.ولی.نکته.حائز.اهمیت.در.این.

رابطه.اجرای.این.س��ازه.به.وسیله.مجریان.ماهر.است.که.در.

این.رابطه.نیز.تاکنون.آموزش..هایی.برای.مجریان.شش.شهر.

انجام.گرفته.اس��ت..دکتر.رونق.مهمترین.کاربرد.این.سازه..ها.

را.برای.ویالس��ازی.و.ایجاد.اضافه.اشکوب.ذکر.کرد.و.گفت:.

یکی.از.علل.بومی.سازی.این.دستگاه،.کاهش.هزینه...های.آن.
به.منظور.توسعه.این.شیوه.از.ساختمان.سازی.بوده.است..

 رونمایي از بزرگترین دیوار سبز اروپا
مهندس��ان.انگلیس��ی.به.تازگی.س��اخت.عظیم.ترین.
دیوار.س��بز.اروپا.را.به.اتمام.رس��انده.اند..مس��احت.این.
دی��وار.1027.مت��ر.مربع.عنوان.ش��ده.و.ش��امل.حدود.
97.هزار.گیاه.اس��ت..این.دیوار،.پوش��ش.خارجی.یک.
پارکینگ.چندطبقه.در.دفتر.مرکزی.ش��بکه.ملی.انتقال.
برق.بریتانیا.واقع.در.سواحل.شهر.وارویک.انگلستان.را.
تشکیل.می.دهد..این.پارکینگ.توسط.شرکت.انگلیسی.
»معماری.طراحی.جهان.اول«.طراحی.شده.که.سازه.ای.

چندطبقه.و.دارای.فضای.الزم.برای.446.خودروس��ت؛.

ای��ن.پارکینگ.از.نوعی.فوالد.ویژه.به.همراه.دیوار.زنده.

و.س��بز.مزبور.به.عنوان.پوش��ش.خارجی.س��اخته.شده.

اس��ت..تعداد.97.ه��زار.گیاه.در..پوش��ش.خارجی.این.

دی��وار.ب��ه.کار.رفته.اند.که.به.20.گون��ه.حیات.وحش.و.

بوم��ی.تعلق.دارن��د..یکی.از.این.ن��وع.گیاهان.پروانه.ها.

را.ج��ذب.خود.می.کند.و.گیاه.دیگری.نیز.ش��هد.الزم.را.

برای.زنبورها.فراه��م.می.کند..گیاهان.دیگر.به.کاررفته.

دارای.النه.هایی.برای.پرندگان.یا.ویژگی.های.حفاظتی.

ب��رای.این.موجودات.هس��تند.و.در.میان.آن.ها،.گیاهان.

گل.ده.مانن��د.گیاه.توت.فرنگی.نیز.به.چش��م.می.خورند..

این.پارکینگ.انگلیسی.مجهز.به.تهویه.طبیعی،.سیستم.

نوردهی.ال.ای.دی،.جعبه.هایی.برای.پرندگان.و.حشرات.

و.همچنین.س��نگ.فرش.متخلخل.است..ساخت.این.بنا.

اواخر.سپتامبر.س��ال.2014.آغاز.و.ماه.میالدی.گذشته.
به.اتمام.رسیده.است..

 نظارت بر کیفیت هوای منزل با فناوری جدید
یک.ش��رکت.آمریکایی.سیس��تمی.ارائه.داده..که.با.اس��تفاده.از.حسگرهای.ویژه.بر.
کیفیت.هوای.داخل.منزل.نظارت.می.کند..این.س��امانه.که.Awair.نام.دارد.و.توس��ط.
ش��رکت.Bitfinder.در.سان.فرانسیسکو.ارائه.شده،.می.تواند.به.شکلی.تنظیم.شود.که.
توصیه.های��ی.را.در.زمینه.چگونگی.تغییردادن.رفتار.فرد.برای.ارتقای.کیفیت.هوا.ارائه.
دهد..فناوری.مزبور.قادر.به.خواندن.دما،.رطوبت.و.سطوح.گرد.و.غبار،.دی.اکسیدکربن.
و.ترکیبات.آلی.فرار.در.هواست..این.خوانش.ها.سپس.برای.ارائه.نمره.Awair.ترکیب.
می.ش��وند.و.به.کاربر.درباره.کیفیت.کلی.هوایی.ک��ه.در.منزل.تنفس.می.کند،.آگاهی.
می.دهند..سیستم.Awair.الگوهای.رفتاری.فرد.را.تحلیل.کرده.و.به.وی.در.ارتقادادن.
کیفی��ت.هوا.کم��ک.می.کند..این.فن��اوری.را.می.توان.به.ابزار.هوش��مند.منزل.مانند.

ترموس��تات،.تصفیه.کننده.ها،.مرطوب.کننده.ها،.فیلترها.و.فن.های.منزل.متصل.کرد.و.

این.سیستم.ها.با.یکدیگر.برای.ارتقای.هوای.منزل.همکاری.خواهند.کرد..عرض.این.

سیس��تم.16.س��انتی.متر،.ارتفاع.آن.9.سانتی.متر.و.عمق.آن.پنج.سانتی.متر.است.و.هر.
ماه.کمتر.از.0.05.کیلووات.ساعت.برق.مصرف.می.کند..

سیس��تم.Awair.از.طریق.وای.فای.به.گوشی.هوش��مند.یا.تبلت.متصل.می.شود.و.

ب��ه.کاربر.امکان.نظارت.بر.کیفیت.هوای.من��زل.را.در.تمامی.اوقات.می.دهد..فناوری.

جدید.هم.اکنون.آماده.پیش.س��فارش.ب��وده.و.ارزش.یک.واحد.از.آن.149.دالر.اعالم.

ش��ده.اس��ت..شرکت.س��ازنده.در.نظر.دارد.در.فصل.پاییز.س��ه.مورد.از.این.واحدها.را.
عرضه.کند..
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 شناسایی منبع جدید گاز گلخانه ای در اتاق عمل بیمارستان ها
یافته.های.جدید.دانش��مندان.اروپایی.حاکی.از.آن.است.
که.گازهای.بیهوش��ی.مورد.اس��تفاده.در.بیمارستان.ها.نیز.
یک��ی.دیگ��ر.از.منابع.جدید.گازهای.گلخانه.ای.اس��ت.که.
می.توان.آن.ها..را.به.فهرست.سایر.گازهای.عامل.گرم.شدن.
زمین.مانند.دی.اکسیدکربن.و.متان.افزود...سطوح.گازهای.
بیهوشی.جراحی.مانند.ایزوفلوران،.دسفلوران.و.سووفلوران.
در.جو.طی.10.س��ال.گذش��ته.افزایش.یافت��ه.و.در.هوای.
مناطق.دورتر.از.منبع.آنها.در.قطب.جنوب.مورد.اندازه.گیری.

قرار.گرفته.اند..
اگرچه.ممکن.اس��ت.میزان.کلی.این.گازها.در.مقایسه.با.
گازهای.گلخانه.ای.رایج.تر.کم.باشد،.اما.نگرانی.هایی.مبنی.
بر.نیرومند.بودن.این.گازهای.بیهوش��ی.و.قابلیت.آن.ها.در.

ایجاد.یک.اثر.گلخانه.ای.وجود.دارد...
به.گفته.مارتین.وولمر،.شیمیدان.جوی.آزمایشگاه.های.
علوم.مواد.و.فناوری.فدرال.سوئیس.و.رهبر.این.تحقیق،..
از.لحاظ.پتانس��یل.گرمایش.گلخان��ه.ای،.یک.کیلوگرم.
از.گاز.بیهوش��ی.دس��فلوران.براب��ر.ب��ا.2500.کیلوگرم.

دی.اکسیدکربن.است..
گاز.اکس��ید.نیتروژن.که.در.جو.رایج.تر.بوده.و.همچنین.
به.عنوان.گاز.بیهوش��ی.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد،.در.این.
تحقیق��ات.مد.نظر.قرار.نگرفته.زیرا.به.گفته.دانش��مندان،.

از.مناب��ع.زی��اد.دیگری.که.ارتباطی.با.پزش��کی.ندارند.نیز.

منش��أ.می.گی��رد...زمانی.که.نام.آلودگی.ب��ه.میان.می.آید،.

بیمارس��تان.ها.شاید.اولین.جایی.نباشند.که.به.ذهن.خطور.

می.کنند.اما.در.حقیقت.یافته.های.دانشمندان،.سوی.دیگر.

این.سکه.را.نشان.می.دهد...به.گفته.محققان،.این.نتایج.بر.

اساس.تعیین.غلظت.جهانی.گازهای.گلخانه.ای.که.در.سال.

2000.تاکنون.از.نیمکره.ش��مالی.زمین.جمع.آوری.ش��ده،.
بدست.آمده.است..

جدیدترین.س��نجش.ها.از.س��ال.2014.نش��ان.داد.که.

.)ppt(.غلظت.دس��فلوران.در.جو.0.30.بخش.در.تریلیون

بود،.درحالی.که.مقادیر.ایزوفلوران،.سووفلوران.و.یک.گاز.

بیهوشی.دیگر.موسوم.به.هالوتان.به.ترتیب.0.097،.0.13.

و.ppt.0.0092.بودند...این.کسر.بسیار.کوچکی.از.غلظت.

دی.اکسیدکربن.به.حساب.می.آید.که.در.همان.سال.400.

بخش.در.میلیون.محاسبه.شده.بود.اما.پتانسیل.گلخانه.ای.

شدید.گازهای.بیهوشی،.آن.ها.را.به.یکی.از.نگرانی.های.

دانش��مندان.تبدیل.کرده.است..نتایج.این.تحقیق.در.مجله.
Geophysical Research Letters.منتشر.شده.است..

UV نسل جدید سوپر عایق ها برای جذب رطوبت و اشعه 
پژوهشگران.شهرک.علمی..تحقیقاتی.اصفهان.نسل.جدیدی.از.سوپر.جاذب.ها.را.تولید.
کردند.که.عالوه.بر.آن.که.عایق.رطوبی.و.حرارتی.و.جاذب.اش��عه.UV.اس��ت.به.عنوان.
جاذب.لکه.های.نفتی.نیز.به.کار.می.رود...مهندس.مهدی.دیانی.دردشتی.مجری.طرح.در.
این.باره.گفت:.در.این.تحقیقات.موفق.به.س��اخت.نس��ل.جدیدی.از.عایق.های.حرارتی.و.

برودتی.و.سوپر.جاذب.سیلیکا.ایروژل.آب.گریز.شدیم..
وی.پایه.این.سوپرجاذب.را.سیلیس.دانست.و.اظهار.داشت:.از.آنجایی.که.ایران.سومین.
کشور.دارنده.بیشترین.منابع.سیلیس.در.دنیا.است.از.این.رو.تولید.این.ابر.جاذب.بر.اساس.
پیش.ماده.های.سیلیکاتی.بوده.است...دیانی.ایروژل.)AEROGEL(.را.سبک.ترین.ماده.
جامد.شناخته.شده.در.جهان.توصیف.کرد.و.ادامه.داد:.ایروژل.یک.ماده.جامد.و.با.دانسیته.
بس��یار.پایین.اس��ت.که.از.ژل.مشتق.می.ش��ود.و.مهمترین.ویژگی.این.ماده.عایق.بودن.
آن.اس��ت...مجری.طرح.با.بیان.اینکه.محصول.تولید.ش��ده.به.عنوان.ابر.عایق.حرارتی.و.
رطوبتی.و.س��وپر.جاذب.مواد.آلی.و.نفتی.عمل.می.کند،.خاطر.نشان.کرد:.ماده.تولید.شده.

اثرات.زیس��ت.محیطی.ندارد.و.در.محیط.های.شیمیایی.بی.اثر.است.؛.ضمن.آنکه.قابلیت.
اشتعال.ندارد..

دیانی،.ادامه.داد:.عالوه.بر.آن.س��وپر.عایق.تولید.ش��ده.نیز.دارای.خاصیت.عایق.صوت.

اس��ت.و.قابلیت.جذب.نور.UV.را.دارد...وی.با.تاکید.بر.اینکه.این.محصول.در.فاز.تولید.

صنعتی.اس��ت،.یادآور.ش��د:.این.ماده.در.تولید.رنگ.های.عایق،.پلیمرها،.فوم.های.عایق.و.

کامپوزیت.کاربرد.دارد.و.در.تولید.پتوهای.عایق.گرم.و.سرد.استفاده.شده.است...دیانی.با.

اشاره.به.کاربردهای.این.ابر.عایق.در.کاتالیست.ها.توضیح.داد:.این.مواد.دارای.سطح.ویژه.

بیش.از.680.مترمربع.بر.گرم.اس��ت.و.به.دلیل.دارا.بودن.س��طح.ویژه.باال.از.آن.به.عنوان.
پایه.کاتالیستی.استفاده.می.شود..

به.گفته.وی.این.سوپرجاذب.های.تولید.شده.همچنین.به.عنوان.جاذب.مواد.و.لکه.های.

.filler.نفت��ی.کاربرد.دارد...مجری.طرح.با.تاکید.بر.اینکه.محصول.تولید.ش��ده.به.عنوان
)پرکننده(.است،.اضافه.کرد:.این.ماده.به.صورت.گرانول.و.پودر.تولید.شده.است..

 تولید نازک ترین المپ حبابی جهان
به.گزارش.ایسنا،.گرچه.این.المپ.به.اندازه.یک.اتم.
ضخامت.داشته.و.مساحت.بسیار.کوچکی.دارد،.اما.به.
قدری.ش��فاف.است.که.نور.آن.را.می.توان.به.آسانی.و.

با.چشم.غیرمسلح.رویت.کرد.
دانشمندان.دانش��گاه.کلمبیا،.دانش��گاه.ملی.سئول.
و.موسس��ه.تحقیقاتی.اس��تاندارد.و.علوم.در.کره،.این.
المپ.را.با.اس��تفاده.از.رش��ته.های.ری��ز.گرافن.که.به.
الکتروده��ای.فلزی.متصل.بودند،.تولی��د.کردند..این.

رش��ته.ها.در.ب��االی.ی��ک.زیرالیه..س��یلیکونی.معلق.

ش��ده.بودند..زمانی.که.جریان.الکتریکی.از.میان.این.

رش��ته.ها.حرک��ت.می.کند،.آ.ن.ها.را.ت��ا.بیش.از.2500.

درجه.سانتی.گراد.گرم.کرده.و.در.نهایت،.نور.بی.نهایت.

ش��فافی.تولید.می.کند.این.ساطع.کننده.نور.را.می.توان.

در.درون.تراش��ه.ها.کار.گذاش��ت.و.راه.را.برای.ساخت.

نمایشگرهای.ش��فاف،.انعطاف.پذیر.و.نازک.در.سطح.

اتم��ی.هموار.ک��رد..همچنین.می.ت��وان.از.این.المپ.

حبابی.در.ارتباطات.نوری.مبتنی.بر.تراشه.گرافن.محور.

اس��تفاده.کرد.گرافن،.بدون.ذوب.کردن.زیرالیه.زیرین.

ی��ا.الکترودهای.فلزی،.قادر.اس��ت.به.دماهای.باالیی.

دس��ت.یابد..زمانی.ک��ه.گرافن.گرم��ا.می.بیند،.کمتر.

می.تواند.گرما.را.از.خود.دور.کند،.بنابراین،.تمرکز.گرما.

درس��ت.به.مرکز.رشته.ها.محدود.شده.و.نور.بی.نهایت.

ش��دیدی.تولید.می.شود.جزئیات.این.فناوری.در.مجله.
Nature Nanotechnology.ارائه.شد.
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 تحول در تولید انرژی باد با توربین های بدون پره
یک.ش��رکت.اس��پانیایی.توربین.های.بادی.بدون.پره.ای.را.
معرف��ی.کرده.که.می.توانند.تولی��د.انرژی.باد.را.متحول.کنند...
ش��رکت.Vortex Bladeless.ک��ه.توربین.ه��ای.آن.مانند.
س��اقه.های.مارچوبه.ای.بیرون.زده.از.زمین.هستند،.ستونهایی.
دارن��د.که.در.اثر.گرداب.ایجاد.ش��ده.توس��ط.جنبش.هوا.در.
اط��راف.س��اختار.آن،.برای.تولید.برق.به.س��مت.جلو.و.عقب.
می.لرزند..بطور.خاص،.یک.ساختار.تنها.می.تواند.برای.نوسان.
در.فرکانس.های.خاص.ایجاد.ش��ده.توسط.سرعت.خاص.باد.
بهینه.س��ازی.شود،.اما.به.گفته.سازندگان،.توربین.Vortex.از.
آهن.رب��ا.برای.تنظیم.توربین.اس��تفاده.کرده.تا.بدون.توجه.به.
س��رعت.خاص.باد،.نوسان.داشته.باش��د...زمانی.که.ارتعاش.
سازه.آغاز.می.شود،.یک.تداخل.سنج.در.پایه.دستگاه.به.تبدیل.
حرکت.مکانیکی.به.برق.می.پردازد...ش��رکت.س��ازنده.مدعی.
اس��ت.که.انرژی.تولید.ش��ده.توس��ط.توربین.های.آن.حدود.
40.درص��د.کمتر.از.توربین.های.بادی.ام��روزی.هزینه.در.بر.
داش��ته.و.بخش.عظیمی.از.این.کاهش.هزینه.ها.به.دلیل.حفظ.
و.نگهداری.اس��ت،.زی��را.Vortex.از.قطعات.ی��ا.موتورهای.
متح��رک.برخوردار.نبوده.و.از.این.رو.باید.زمان.بیش��تری.به.

کار.ادام��ه.داده.و.به.روغن.کاری.نیاز.ندارد..طراحی.س��اده.تر.

آن.نیز.می.تواند.به.معنی.کاهش.هزینه.های.ساخت.تا.نیمی.از.

هزینه.های.رایج.س��اخت.توربین.های.بادی.سنتی.باشد...البته.

به.دلیل.بی.پره.بودن.Vortex،.انرژی.ضبط.ش��ده.توسط.آن.

نیز.30.درصد.کمتر.از.توربین.های.امروزی.است،.اما.می.توان.

مدل.های.بیش��تری.از.این.توربی��ن.بی.صدا.را.در.یک.منطقه.

مس��تقر.کرد...ش��رکت.Vortex.اکنون.در.حال.کار.بر.روی.

یک.توربین.کوچک.12.5.متری.است.که.تا.سال.2016.برای.

ورود.به.بازار.آماده.خواهد.بود.و.مدل.های.بزرگتر.و.صنعتی.آن.
نیز.تا.سال.2018.عرضه.می.شوند..

 طراحی اتاق کامل خوابگاهی در یک واحد کوچک
معمار.برجس��ته.ایرانی،.به.تازگی.از.واحدی.موس��وم.به.
»پ��اد.خوابی��دن«.رونمایی.ک��رده.که.برای.دانش��جویان.
اس��تودیوی.السوند.دانش��گاه.یوتا.طراحی.شده.است...این.
واحد.خوابگاهی.که.در.»اس��تودیوی.یزدان��ی«.در.امریکا.
متعل��ق.به.»مه��رداد.یزدانی«،.معمار.برجس��ته.ایرانی.و.با.
همکاری.شرکت.CannonDesign.طراحی.شده،.مجهز.
به.تمامی..ویژگی.هایی.اس��ت.که.در.ی��ک.اتاق.خوابگاهی.
وج��ود.دارد.و.می.تواند.برای.اقامت.موقت.یا.به.عنوان.یک.

اتاق.خواب.اضافی.یا.دفتر.کار.مورد.استفاده.قرار.گیرد..
این.س��ازه.در.مرحل��ه.نمونه.اولیه.بوده.و.گفته.می.ش��ود.
حدود.80.پاد.خواب.در.نهایت.به.اس��تودیوی.السوند.ارائه.

خواهند.ش��د..فضاهای.اضافی.مانند.حمام.و.آشپزخانه.بین.

س��اکنان.این.واحدها.مشترک.اس��ت...پاد.خواب.جدید.از.

تخته.چندال.س��اخته.ش��ده..که.به.یکدیگر.قفل.می.ش��وند..

این.واح��د.همچنین.از.یک.پوس��ته.بیرونی.فایبرگالس.و.

تاسیس��ات.ویژه.ای.تشکیل.ش��ده.که.اتصاالت.آب،.برق.و.

تهوی��ه.هوا.را.فراهم.می.کند..می.ت��وان.با.یک.کانتینر.این.
واحدها.را.در.صورت.نیاز.جابجا.کرد..

امکان��ات.واح��د.ارائه.ش��ده.ش��امل.قفس��ه.های.کتاب،.

تختخواب.تمام.س��ایز.با.فض��ای.انباری.در.زی��ر.آن،.کمد.

لباس،.کابین��ت.دارو،.فضایی.ب��رای.تلویزیون.و.یک.آینه.

تمام.قد.اس��ت.و.تمامی.این.ویژگی.ها.در.فضایی.به.مساحت.

پن��ج.متر.مربع.جا.گرفته.اند...پنجره.ه��ای.بزرگ.از.کف.تا.

س��قف.امکان.ورود.نور.کافی.را.می.دهند.و.پنجره.س��قفی.

بازش��ونده.نیز.در.آن..نصب.ش��ده..اس��ت..یک.پرده.بزرگ.

فضای.شخصی.را.تامین.می.کند.و.پنل.های.صوتی.یکپارچه.

نی��ز.در.کاهش.س��ر.و.ص��دا.کمک.می.کنند...اس��تودیوی.

یزدانی.متعلق.به.مهرداد.یزدانی.است.و.استعدادهای.تیمی..

از.معماران،.هنرمندان.فناوری.سه.بعدی،.متخصصان.فنی.و.

افراد.خالق.دیگر.را.برای.شکستن.مرزهای.طراحی.ترکیب.

می.کند...مهرداد.یزدانی،.کارشناس.ارشد.معماری.از.مدرسه.

طراحی.دانشگاه.هاروارد.است.و.لیسانس.معماری.خود.را.در.
دانشگاه.تگزاس.در.آستین.گرفته.است..

 تولید برق از مدفوع حیوانات باغ وحش    
محقق��ان.باغ.وح��ش.دیتروی��ت.برای.کاه��ش.هزینه.های.دف��ع.زباله،.پروژه.س��اخت.یک.
هضم.کنن��ده.زیس��تی.غول.پیکر.را.در.دس��تور.کار.دارند...باغ.وحش.دیتروی��ت.آمریکا.مملو.از.
حیوانات.مختلف.اس��ت.که.س��االنه.400.تا.500.تن.کود.یا.سایر.زباله.های.آلی.تولید.می.کنند..
مس��ؤوالن.این.باغ.وحش.مجبورند.س��االنه.هزاران.دالر.برای.جم��ع.آوری.و.دفع.این.زباله.ها.
هزینه.کنند..اما.طرح.جدیدی.برای.حل.مش��کل.این.باغ.وحش.ارائه.ش��ده.اس��ت.که.در.آن،.
فضوالت.حیوانی.جمع.آوری.ش��ده.و.برای.تولید.برق.مورد.استفاده.قرار.می.گیرند...طرح.بدون.
زباله.)waste-free(.ش��امل.یک.هضم.کننده.زیس��تی.اس��ت.که.از.میکروارگانیسم.ها.برای.
شکستن.مواد.آلی.و.تولید.گاز.غنی.از.متان.استفاده.می.کند...گازهای.تولیدشده.توسط.سیستم.
برای.نیرودهی.مجموعه.عظیم.س��المت.حیوانات.Ruth Roby.این.باغ.وحش.مورد.استفاده.
قرار.خواهد.گرفت..این.هضم.کننده.زیس��تی.همچنین.اقدام.به.تولید.کمپوس��ت.برای.فضای.
س��بز.محل.نگهداری.حیوانات،.باغ.ها.و.فضای.س��بز.عمومی.به.مس��احت.125.هکتار.می.کند.
ک��ه.باعث.صرفه.جویی.س��االنه.70.تا.80.ه��زار.دالری.در.هزینه.های.انرژی.و.30.تا.40.هزار.

دالری.هزینه.های.دفع.زباله.می.ش��ود...س��اخت.این.هضم.کننده.زیستی.غول.پیکر.از.ماه.ژوئن.

)تیرماه(.آغاز.ش��ده.و.تا.اوایل.اکتبر.)مهرماه(.به.اتمام.خواهد.رسید..هزینه.ساخت.این.سیستم.

بالغ.بر.1.1.میلیون.دالر.اعالم.شده.است...با.بهره.برداری.از.این.پروژه،.باغ.وحش.دیترویت.به.

نخستین.باغ.وحش.مجهز.به.سیستم.زیستی.دفع.فضوالت.حیوانی.در.آمریکا.تبدیل.خواهد.شد..

از.دیگر.طرح.های.در.دس��ت.اجرا.برای.اس��تفاده.از.فضوالت.حیوانی.می.توان.به.طرح.ایالت.

مریلند.برای.اس��تفاده.از.کود.مرغی.اش��اره.کرد..در.این.ایالت.س��االنه.بی��ش.از.294.میلیون.

کیلوگرم.کود.مرغی.تولید.می.ش��ود..محققان.برای.کمک.ب��ه.کاهش.میزان.آلودگی.محیط.و.

استفاده.بهینه.از.ذخایر.باالی.کود.مرغی،.پروژه.200.میلیون.دالری.را.آغاز.کرد.ه.اند.که.شامل.

س��اخت.نیروگاهی.ب��رای.تبدیل.فضوالت.مرغ.به.انرژی.الکتریکی.اس��ت...فضوالت.مرغ.در.

یک.فرآیند.هضم.بی.هوازی،.توس��ط.میکروب.ها.بلعیده.شده.و.متان.تولید.می.کنند.که.این.امر.

می.تواند.برای.تولید.برق.مورد.استفاده.قرار.بگیرد..بقایای.فضوالت.جداسازی.شده.و.تبدیل.به.
کود.مایع.یا.سایر.محصوالت.کشاورزی.مفید.خواهند.شد..
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 تولید نخستین بنزین گیاهی جهان
شرکت.آلمانی.Audi.که.چندی.پیش.نخستین.سوخت.
دیزل��ی.دنیا.از.دی.اکس��یدکربن.و.آب.را.تولید.کرد،.بتازگی.
اولین.سوخت.مصنوعی.پاک.و.عاری.از.بنزین.تولیدشده.از.
گیاهان.را.نیز.ارائه.داد...این.سوخت،.در.واقع،.توسط.شرکت.
فرانس��وی.ش��ریک.»اودی«.به.نام.»انرژی.های.زیس��تی.
جهانی«.)Global Bioenergies(،.تولید.شده.است..

این.ش��رکت.فرانسوی.اواخر.س��ال.2014،.واحد.تخمیر.

را.ب��رای.اجرای.برنامه..پیش��گامانه.تولید.گازی.از.قندهای.

زیس��ت.توده.تجدیدپذیر.مانند.گلوکز.مشتق.ش��ده.از.ذرت.

احداث.کرد..ایزوبوتان.گازی.حاصل،.نوعی.ماده.خام.برای.

صنعت.پتروشیمی.است.که.می.توان.آن.را.به.انواع.مختلف.
پالستیک،.سوخت.و.شکل.های.دیگر.پاالیش.کرد..

گام.بع��دی.در.این.فرآیند.اس��تفاده.از.این.ماده.در.فرآیند.

خالص.سازی.بود.که.امکان.جمع.آوری.و.ذخیره.سازی.آن.را.

در.ش��کل.مایع.و.تحت.فشار.فراهم.کرد..سپس.بخشی.از.

آن.به.آلمان.فرس��تاده.شد.تا.به.سوخت.ایزواکتان.)سوخت.

ماشینی(.تبدیل.شده.و.در.نهایت.نوعی.بنزین.خالص.تولید.

ش��ود...این.نخستین.باری.اس��ت.که.دانشمندان.موفق.به.

تولید.بنزین.واقعی.از.گیاهان.شده.اند.و.چنین.موفقیتی.نقطه.

عطف��ی.در.تاریخ.علم.به.ش��مار.می.آید...ایزواکتان.در.حال.

حاضر.به.عنوان.یک.افزودنی.برای.ارتقای.کیفیت.سوخت.

به.کار.می.رود.اما.از.دس��تاورد.جدید.می.توان.به.عنوان.یک.
سوخت.مستقل.نیز.استفاده.کرد..

شرکت.اودی،.شکل.نهایی.و.پاالیش.شده.سوخت.جدید.

را.e-benzin.خوانده.و.مدعی.است.به.دلیل.فقدان.سولفور.

و.بن��زن.در.آن،.ای��ن.س��وخت.به.صورت.پاک.می.س��وزد..

سوخت.جدید.تحت.فشردگی.باال،.امکان.نیرودهی.موتورها.

را.فراهم.می.کند...این.ش��رکت.ب��ه.دنبال.آزمایش.ترکیب.

س��وختی.و.هدایت.موتور.توس��ط.س��وخت.برای.مشاهده.

چگونگی.عملکرد.آن.پیش.از.استفاده.در.نیرودهی.ناوگان.
خودروهاست..

شرکت.های.اودی.و.انرژی.های.زیستی.جهانی.امیدوارند.

در.آین��ده.فرآین��د.تولی��د.این.س��وخت.را.ش��روع.کنند.به.

طوری.که.بت��وان.از.این.ماده.که.فق��ط.از.آب،.هیدروژن،.

دی.اکس��یدکربن.و.نور.خورشید،.تولید.ش��ده.استفاده.کرد...

اودی.به.دنبال.س��اخت.ش��رکتی.در.آلمان.اس��ت.که.10.

برابر.بزرگ.تر.از.ش��رکت.فرانسوی.است.و.قادر.خواهد.بود.

از.سال.2016.به.بعد.ساالنه.100.تن.ایزواکتان.و.ایزوبتون.
با.خلوص.باال.تولید.کند..

 میزی که خانه را گرم می کند
دو.طراح.فرانسوی.یک.میز.را.طراحی.کرده.اند.که.گرما.را.
.Zero Energy Furniture گرفته.و.آزاد.می.س��ازد...میز
به.هیچ.وجه.از.برق.استفاده.نکرده،.بلکه.در.عوض.موم.زیر.
س��طح.آن.در.اثر.گرم.ش��دن.هوا.آب.ش��ده.و.گرما.را.جذب.
می.کند..این.موم.س��پس.در.زمان.سرما.محکم.شده.و.گرما.

را.آزاد.می.کند..
ای��ن.کار.باع��ث.ثابت.مان��دن.دمای.ات��اق.و.کاهش.60.
درصدی.هزینه.های.انرژی.می.شود...میز.مذکور.توسط.ژان.
سباستین.الگرانژ.و.رافائل.مینارد.ساخته.شده.است..به.گفته.
آن.ه��ا،.این.میز.می.تواند.مس��ائل.آب.و.ه��وا.و.انرژی.را.در.

مقیاس.لوازم.خانگی.بجای.مقیاس.ساختمانی.مورد.خطاب.
قرار.دهد..

در.زیر.س��طح.میز،.ردیف.های��ی.از.آلومینیوم.چین.دار.قرار.

دارد.ک��ه.از.یک.ماده.تغییردهنده.فاز.که.نوعی.موم.اس��ت،.

پش��تیبانی.می.کن��د...زمانی.ک��ه.دمای.اتاق.ب��ه.22.درجه.

سانتیگراد.برسد،.موم.آب.شده.و.با.جذب.گرمای.محیط،.دما.

را.کاهش.می.دهد..سپس.با.کاهش.دما،.این.موم.محک.شده.

و.با.برگرداندن.دما.با.اتاق،.محیط.را.مجددا.گرم.می.کند..در.

این.حالت.میز.مذکور.مانند.یک.اس��فنج.حرارتی،.دمای.اتاق.

را.نزدی��ک.به.ثابت.نگه.می.دارد...به.گفته.طراحان،.این.میز.

بیشتر.برای.اتاق.هایی.با.دمای.نوسان.دار.مانند.اتاق.مالقات.

که.ت��ا.15.نفر.در.آن.جا.می.گیرند،.مناس��ب.اس��ت..زمانی.

که.دمای.هوا.در.جلس��ه.گرم.می.شود،.میز.می.تواند.گرمای.

اضافی.از.بدن.های.درون.اتاق.را.گرفته.و.پس.از.خالی.شدن.
اتاق،.آن.را.بازگرداند..

ای��ن.میز.در.نمایش��گاه.هفته.طراحی.می��الن.به.نمایش.

درآم��ده،.اما.هنوز.هزینه.س��اخت.یا.زم��ان.ورود.آن.به.بازار.

مشخص.نیست..طراحان.اکنون.قصد.دارند.سایر.محصوالت.

ب��ا.قابلی��ت.صرفه.جویی.در.انرژی.را.مانن��د.المپ.هایی.که.
می.توانند.گرما.را.ضبط.و.آزاد.کنند،.تولید.کنند..

 کاهش 90 درصدی آلودگی اگزوز خودروها
دانش��مندان.سامانه.ای.س��اده.و.قابل.مقیاس.بندی.به.نام.Air2Nitrous.یا.A2N.ارائه.
داده.اند.که.می.تواند.انتشارات.اگزوز.موتور.خودروها.را.تا.90.درصد.کاهش.دهد.و.همزمان.
از.مصرف.س��وخت.نیز.تا.20.درصد.بکاهد...تیم.س��ازنده.Air2Nitrous.اعالم.کرده.این.
س��امانه.با.افزایش.دادن.میزان.مولکول.های.اکس��یژن.و.کاهش.میزان.نیتروژن.در.اتاقک.
احت��راق،.انتش��ارات.را.کاهش.می.دهد...ای��ن.ابزار.با.موتورهای.احتراق��ی.کار.می.کند.که.
با.س��وخت.های.متنوع.از.جمل��ه.دیزل،.گاز.طبیعی،.گازولین،.LPG.و.س��وخت.های.دیگر.

نیرودهی.می.شوند..
ش��رکت.سازنده.موارد.کاربرد.این.سیس��تم.جدید.را.در.حمل.و.نقل.طوالنی،.تراکتورهای.

کشاورزی،.حفاری.معدن،.خودروهای.جاده.ای،.موتورسیکلت.ها،.قطارهای.دیزلی،.مولدها،.

کشتی.ها.و.هواپیماهای.باری.و.بسیاری.حوزه.های.دیگر.می.داند...هم.اکنون.ماهانه.2000.

واحد.از.این.ابزار.در.س��ه.اندازه.مختلف.تولید.می.ش��ود.اما.شرکت.تولیدکننده.اعالم.کرده.

واحدهای.بزرگ.سفارش��ی.را.نیز.می.تواند.ارائه.دهد...ابزار.ابداعی.به.تازگی.در.»نمایشگاه.

روز.زمین«.در.شانگ.های.به.نمایش.در.آمده.و.در.حال.حاضر.فقط.واحدهای.این.ابزار.به.

مشتری.های.تجاری..شرکت.Air2Nitrous.فروخته.می.شوند.اما.با.افزایش.مقیاس.تولید،.

این.سیس��تم.در.آینده.به.مشتری.های.دیگر.نیز.قابل.عرضه.خواهد.بود...بهای.این.سیستم.
ابداعی.از.1200.تا.3500.دالر.اعالم.شده.است..
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 کاهش آلودگی هوا با بتن سبز 
محقق��ان.دانش��گاه.Teknologi MARA.در.مال��زی،.
نس��خه.جدی��دی.از.بتن.س��اختمانی.موس��وم.به.بتن.س��بز.
مخل��وط.را.تولی��د.کرده.اند.که.در.حفاظت.از.محیط.زیس��ت.
موثر.اس��ت..دانشمندان.در.حال.بررس��ی.بر.روی.استفاده.از.
مصالح.س��اختمانی.هستند.که.دوس��تدار.محیط.زیست.و.در.
کاه��ش.آلودگی.هوا.موثر.اس��ت..دولت.مالزی،.اس��تفاده.از.
مواد.س��اختمانی.سازگار.با.محیط.زیست.را.برای.ساخت.و.ساز.

پیشنهاد.می.کند..
دول��ت.مال��زی.در.س��ال.2009.ب��ا.راه.اندازی.ش��اخص.
ساختمان.س��ازی.سبز.)GBI(،.با.اس��تفاده.از.تکنولوژی.سبز،.
.GBI.صاحبان.ساختمان.ها.را.برای.بدست.آوردن.گواهینامه
تش��ویق.کرد..همچنین.این.دولت.در.ت��الش.برای.کاهش.
آلودگی.هوا.اس��ت.که.بتن.سبز.نقش.مهمی.در.این.امر.دارد.
و.راهی.جدید.برای.کاهش.آلودگی.هوا.محسوب.می.شود..

در.س��ال.های.اخیر،.اس��تفاده.از.بتن.س��بز.در.بس��یاری.از.

کش��ورها.از.جمل��ه.مالزی.رواج.یافته.اس��ت.و.یکی.از.موارد.

مهم.در.تولید.بتن.سبز،.استفاده.از.مواد.بازیافتی.در.تولید.آن.

است..مواد.اولیه.برای.ساخت.بتن.سبز،.شامل.خاکستر.بادی،.

بتن.بازیافتی.و.رش��ته.های.قوطی.آلومینیومی.است..خاکستر.

بادی.یک.محصول.زائد.نیروگاه.های.زغال.س��نگ.اس��ت.و.

معموال.در.حوضچه.ها.دفع.ش��ده.یا.به.محل.های.دفن.زباله.

ارسال.می.ش��ود..به.گفته.محققان،.خاکستر.بادی،.جایگزین.

خوب��ی.برای.س��یمان.در.بتن.و.در.کاه��ش.آلودگی.هوا.هم.

بس��یار.موثر.اس��ت..مقاوم��ت.در.بتن.جدید.نس��بت.به.بتن.

معمولی،.30.درصد.افزایش.داش��ته.اس��ت.و.از.دیگر.مزایای.

این.بتن.استفاده.کمتر.از.سیمان.در.آن،.افزایش.مقاومت.بتن.
و.عملکرد.مناسب.در.افزایش.طول.عمر.ساختمان.است..

 المپی که بلندگو می شود
شرکت.س��ونی.نوعی.المپ.حبابی.ارائه.داده.که.نقش.
بلندگو.را.نیز.همزمان.ایفا.می.کند.و.با.بلوتوث.و.برنامه.های.
نرم.افزاری.گوشی.هوش��مند.جفت.می.شود...این.سامانه.
به.ن��ام.LSPX-100E26J.درس��ت.مانند.یک.المپ.
حبابی.ال.ای.دی.استاندارد.نصب.می.شود.و.با.برنامه.های.
نرم.افزاری.اندروید.یا.iOS.همراه.خود.سازگار.است...این.

برنامه.نرم.افزاری.به.کاربران.امکان.کنترل.کردن.خروجی.

صوت��ی.المپ.را.می.ده��د..کنت��رل.از.راه.دور.همچنین.

امکان.س��ازگارکردن.صدا.و.ش��فافیت.الم��پ.را.فراهم.

می.کند..سونی.مدعی.اس��ت.از.فناوری.ویژه.ای.برای.به.

حداقل.رس��اندن.هر.نوع.سایه.ایجادشده.توسط.مکانیسم.

بلندگو.در.درون.المپ.کمک.گرفته.است..بخش.نوردهی.

الم��پ.هفت.وات.نیروی.برق.و.بلندگو.نیز.حدود.دو.وات.

نیرو.مصرف.می.کند...المپ.حبابی-بلندگوی.سونی.از.23.

ماه.می.)دوم.خرداد(.در.ژاپن.عرضه.می.ش��ود.و.بهای.آن.

در.وب.س��ایت.این.ش��رکت.200.دالر.اعالم.شده.است...

هنوز.درباره.دسترسی.سایر.نقاط.دیگر.دنیا.به.این.فناوری.
گزارشی.مخابره.نشده.است..

 تامین انرژی آینده با ستاره ساخت بشر
مهندس��ان.و.دانشمندان.در.حال.تولید.یک.ستاره.کوچک.برای.تامین.انرژی.آینده.
هس��تند.که.میزان.مشابه.واکنش.های.درون.خورشید.را.تولید.می.کند..این.پروژه.که.
راکتور.تجربی.بین.المللی.حرارت.هس��ته.ای.)Iter(.نام.دارد،.در.کادارش��ه.در.جنوب.
فرانس��ه.واقع.شده.و.از.وزن.س��ه.برابر.برج.ایفل.و.بزرگی.60.زمین.فوتبال.برخوردار.
اس��ت..پروژه.فوق،.در.داخل.ساختمان.جدید.یک.راکتور.هسته.ای.قرار.خواهد.گرفت.
و.می.تواند.به.تولید.انرژی.پاک.و.ایمن.پرداخته.و.وابس��تگی.به.س��وخت.های.فسیلی.

را.کاهش.دهد.
چن��دی.پیش.ای��ن.محققان.یک.رهبر.جدید.برای.تحقیق��ات.خود.انتخاب.کردند..
برن��ارد.بیگوت.که.در.ماه.مارس.به.این.تیم.پیوس��ته،.اظه��ار.کرد:.ما.اکنون.در.حال.
ورود.به.مرحله.س��اخت.و.آماده.س��ازی.برای.مونتاژ.هس��تیم..درون.این.تاسیس��ات،.
عملیات.همجوش��ی.هس��ته.ای.انجام.خواهد.شد.که.یک.نس��خه.کوچکتر.و.کنترل.
شده.از.واکنش.های.مش��ابه.در.حال.رویداد.در.خورشید.است..این.واکنش.ها.زمانی.
رخ.می.دهد.که.دو.هس��ته.اتمی.با.یکدیگر.برخورد.کرده.و.انرژی.را.به.ش��کل.فوتون.

آزاد.کنند..
دانش��مندان.امیدوارند.بتوانند.ای��ن.انرژی.را.جمع.آوری.ک��رده.و.مجددا.به.عنوان.
جایگزینی.برای.اش��کال.محدود.انرژی.امروزی.مورد.اس��تفاده.ق��رار.دهند..یک.ابر.

فوق.داغ.هیدروژن.در.حالیکه.با.س��رعت.بیش��تر.از.سرعت.صوت.می.چرخد،.توسط.

موجی.از.جریانات.الکتریکی.بمباران.می.شود.که.هیدروژن.را.10.برابر.داغتر.از.هسته.
خورشید.می.کنند..

ب��ه.گفت��ه.محققان،.این.فن��اوری.بر.پایه.مفهوم.روس��ی.توکامک.از.س��لول.های.

مغناطیسی.است.که.کار.آن.محصورسازی.پالسما.در.یک.ظرف.خالء.دوناتی.شکل.

اس��ت.و.بر.مبنای.محصورسازی.مغناطیس��ی.طراحی.شده.است..سوخت.که.ترکیبی.

از.دو.ایزوتوپ.هیدروژن.اس��ت،.تا.دمای.بیش.از.150.درجه.داغ.خواهد.ش��د.و.یک.
پالسمای.داغ.را.تشکیل.خواهد.داد..

دانشمندان.با.تاباندن.امواج.متمرکز.تابش.بر.این.باورند.که.خواهند.توانست.انرژی.

به.ش��کل.فوتون.را.ک��ه.در.زمان.برخورد.هس��ته.اتم.ها.با.یکدیگر.تولید.می.ش��ود،.

جمع.آوری.کنند..این.همان.فرآیند.همجوشی.هسته.ای.است.که.در.خورشید.نیز.اتفاق.

.Iter.می.افتد..این.پروژه.در.س��ال.1987.در.یک.مرحله.ابتدایی.راه.اندازی.شد..پروژه

اکنون.با.کمک.گروهی.از.هفت.س��ازمان.از.اتحادیه.اروپا.و.همچنین.آمریکا،.روسیه.

و.چین.توسعه.یافته.است.از.آن.زمان.تاکنون،.این.پروژه.بطور.مداوم.با.مشکل.روبرو.

شده.است.و.برنامه.های.آن.عقب.افتاده.اند..اما.دانشمندان.امیدوارند.که.عملیات.اولیه.
آن.در.دهه.2020.آغاز.شده.و.کمی.بعد.از.آن،.جمع.آوری.انرژی.انجام.شود.
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 برداشت انرژی از ته سیگار!
دانش��مندان.دانش��گاه.ملی.سئول.ش��یوه..جدیدی.را.
برای.ذخیره.س��ازی.ان��رژی.ارائه.داده.ان��د.که.همزمان.
راهکاری.برای.حل.مش��کالت.فزاینده.محیط.زیس��ت.

در.اختیار.می.گذارد..
ته.س��یگارهای. ب��ا.موفقی��ت،. توانس��تند. محقق��ان.
مصرف.شده.را.به.ماده.ای.با.عملکرد.باالی.ذخیره.انرژی.
الکتریکی.تبدیل.کنند؛.می.توان.برای.ذخیره.انرژی،.این.
ماده.را.در.رایانه.ها،.ابزارهای.دستی،.خودروهای.برقی.و.

توربین.های.بادی.یکپارچه.کرد..
این.م��اده.کربن.محور.از.لحاظ.کارآیی.با.نانولوله.های.
کربن��ی.و.کربنی-گرافنی.رقابت.کرده.و.می.توان.روزی.
از.آن.در.پوش��اندن.الکتروده��ای.ابرخازن.ها.اس��تفاده.
ک��رد..ابرخازن.ها،.ابزاری.الکتروش��یمیایی.هس��تند.که.
می.توانند.مقادیر.بی.نهایت.باالی.انرژی.الکتریکی.را.در.
خود.ذخیره.کنند...دانش��مندان.در.سراسر.دنیا.به.دنبال.
ارتقای.ویژگی.ه��ای.ابرخازن.ها.از.جمله.افزایش.تراکم.
انرژی،.تراکم.نیروی.الکتریکی.و.ثبات.پذیری.چرخه.ای.
آن.ها.هس��تند؛.محققان.امیدوارند.همزمان.بهای.تولید.

این.ابرخازن.ها.را.کاهش.دهند...
کربن،.معمول.ترین.ماده.ای.اس��ت.که.به.دلیل.بهای.
پایی��ن،.ناحیه.س��طحی.باال،.رس��انایی.ب��االی.جریان.
الکتریک��ی.و.ثبات.پذیری.طوالنی.م��دت.در.ابرخازن.ها.

به.کار.می.رود..
تیم.علمی..نش��ان.داد.فیبرهای.س��لولز.استات.که.در.
بس��یاری.از.فیلترهای.سیگار.وجود.دارند،.را.می.توان.با.
اس��تفاده.از.شیوه.ای.ساده.موس��وم.به.تغییرشیمیایی.در.
اثر.حرارت.)pyrolysis(.به.ماده.ای.کربن.محور.تبدیل.

کرد...ماده.بدس��ت.آمده،.ح��اوی.تعدادی.روزنه.کوچک.

ب��ود.که.ای��ن.موضوع.عملک��رد.آن.را.به.عن��وان.ماده.

ابرخازن.افزایش.می.دهد..وجود.حفره.هایی.با.اندازه.های.

متفاوت،.این.نکته.را.تضمین.می.کند.که.چنین.ماده.ای.

دارای.تراکم.های.باالی.نی��روی.الکتریکی.بوده.و.این.
ویژگی.برای.خازن.ها.حیاتی.است..

زمان��ی.که.ماده.کربن.محور.تولید.ش��د،.به.الکترودی.

متص��ل.ش��د.و.دانش��مندان.آن.را.در.ی��ک.سیس��تم.

س��ه.الکترودی.آزمایش.کردند.تا.میزان.جذب.یون.های.

الکترولیتی.)بار(.و.تخلیه.این.بارها.را.مش��اهده.کنند..در.

پایان.مش��خص.شد.این.ماده.در.مقایسه.با.نانولوله.های.

کربنی.تجاری،.میزان.الکتریس��یته.بیشتری.را.در.خود.
جای.می.دهد..

.محقق��ان.امیدوارن��د.دس��تاورد.آن.ه��ا.بتوان��د.ب��ه.

خالص.شدن.از.دس��ت.بار.محیطی.ته.سیگارها.کمک.

ک��رده.و.همزمان.بهای.تولید.م��واد.کربنی.باکیفیت.را.

کاه��ش.دهد...جزئی��ات.این.دس��تاورد.علمی.در.مجله.
Nanotechnology.ارائه.شده.است..

 ساخت الیه هوشمند برای کنترل عبور گرما از شیشه
یک.ش��رکت.آمریکایی.با.اس��تفاده.از.نانو.ذرات،.الیه.نازک.هوشمندی.به.بازارعرضه.
کرده.که.می.تواند.مقدار.گرمای.عبوری.از.شیش��ه.را.کنترل.کند..به.گزارش.س��تاد.ویژه.
توس��عه.فناوری.نانو،.این.شرکت.یکی.از.تولیدکنندگان.الیه.های.نازک.خورشیدی.است.
که.به.تازگی.محصولی.سه.الیه.به.بازارعرضه.کرده.که.می.تواند.عبور.گرما.از.پنجره.را.

کنترل.کند.در.حالی.که.ظاهر.طبیعی.شیشه.تغییری.نمی.کند.
این.محصول.به.صورت.انتخابی،.نور.را.عبور.داده.و.انعکاس.اندکی.دارد،.در.حالی.که.
عبور.گرما.به.صورت.کنترل.شده.انجام.می.شود،.این.الیه.نازک.را.هم.می.توان.در.داخل.
و.هم.بخش.خارجی.شیش��ه.نصب.کرد..محصول.جدید.این.شرکت.یک.راهکار.مناسب.

برای.افزایش.کارایی.شیشه.ها.بوده.که.می.توان.مقدار.انعکاس،.ماتی.و.عبور.گرما.را.در.

آن.کنترل.کرد،.با.این.الیه.نازک.هوشمند.مقدار.مصرف.انرژی.کاهش.می.یابد،با.توجه.

به.عدم.تغییر.ظاهر.شیشه،.می.توان.از.این.الیه.نازک.برای.نمای.شیشه.ای.ساختمان.ها.
استفاده.کرد..

در.س��اخت.این.الیه.نازک.هوشمند.از.فیلترهای.نوری.و.نانوذرات.استفاده.شده.است،.

مق��دار.این.ترکیب��ات.در.محصول.نهایی.قاب��ل.کنترل.ب��وده.و.روی.عملکرد.و.قیمت.

محصول.تأثیرگذار.اس��ت..این.ش��رکت.در.س��ال.1983.تاسیس.ش��ده.و.روی.ساخت.
الیه.های.نازک.پلی.استری.برای.مصارف.فناوری.باال.کار.می.کند.

 شومینه هوشمند رومیزی که با تلفن همراه کنترل می شود
فناوری.ش��ومینه.هوش��مند.پالنیکا.)Planika(،.یک.
سیس��تم.احتراق.پاک.محس��وب.می.ش��ود.که.تنها.گرما،.
دی.اکس��ید.کربن.و.بخار.آب.تولی��د.می.کند...این.فناوری.
موسوم.به.BEV.شامل.س��وزاندن.سوخت.زیستی.اتانول.
تا.دمای.72.درجه.س��انتیگراد.است؛.در.این.زمان.دستگاه.

شروع.به.تولید.بخار.می.کند..

المنت.حرارتی.دس��تگاه.در.این.مرحل��ه.تا.1300.درجه.

س��انتیگراد.گرم..ش��ده.و.بخ��ارات.را.مش��تعل.می.کند...از.

آنجاکه.تماس.مس��تقیم.بین.س��وخت.و.شعله.وجود.ندارد،.

فناوری.BEV.باعث.تولید.خاکس��تر.یا.دود.نش��ده.و.یک.

احتراق.پاک.محس��وب.می.ش��ود.که.تنها.گرما،.دی.اکسید.

کربن.و.بخار.آب.تولید.می.کند...در.این.دس��تگاه.رومیزی.

15.حس��گر.ایمنی.تعبیه.ش��ده.اس��ت.که.حرارت،.انتشار.

دی.اکس��ید.کربن.و.مصرف.س��وخت.را.کنت��رل.می.کند؛.

همچنین.یک.میکروپردازش��گر.برای.استفاده.ایمن.از.این.

فناوری.در.نظر.گرفته.ش��ده.اس��ت...ای��ن.فناوری.مجهز.

به.سیس��تم.وای.فای.داخلی.است.که.امکان.همگام.سازی.
و.کنترل.عملکرد.از.طریق.تلفن.همراه.را.فراهم.می.کند..
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 مدیریت تلفات سامانه های توزیع هوشمند برق 
پژوهش��گران.دانش��گاه.صنعتی.ش��ریف.ب��ر.روی.
روش.ه��ای.جدی��دی.کار.می.کنن��د.که.ب��ا.کمک.آن.
می.توان.تلفات.برق.را.در.س��امانه.های.هوشمند.توزیع.
ب��ه.صورت.موثرت��ری.کاهش.داد.و.با.دقت.بیش��تری.
س��هم.تولید.کننده.و.مصرف.کننده.را.از.مخارج.تلفات.

تعیین.کرد..
.آمارها.نش��ان.می.دهد.ح��دودا.70.درصد.کل.تلفات.
ان��رژی.الکتریک��ی.در.ش��بکه.های.توزی��ع.ب��رق.که.
وظیف��ه.انتقال.انرژی.از.نیروگاه.ه��ا.به.مصرف.کننده.ها.
را.ب��ر.عهده.دارد.رخ.می.دهد.که.البت��ه.بنا.بر.اظهارات.
کارشناس��ان.این.میزان.در.ایران.بیشتر.است..به.همین.
دلیل.متخصصان.از.گذشته.تالش.بسیاری.کرده.اند.تا.با.
ابداعات.جدید.از.میزان.تلفات.در.شبکه.توزیع.بکاهند..
یکی.از.این.ابداعات،.س��امانه.های.هوشمند.توزیع.برق.
هستند.که.با.استفاده.از.کلیدهای.قابل.کنترل.می.توانند.
آرایش.ش��بکه.را.به.تناس��ب.میزان.تولید.و.مصرف.در.
نقاط.مختلف.ش��بکه.تغییر.دهند.ام��ا.این.تغییر.آرایش.
به.س��ادگی.امکانپذیر.نیس��ت.به.همی��ن.دلیل.تنها.در.
زمان.های.خاصی.که.معموال.هنگام.اوج.مصرف.است.

انجام.می.شود..
دکتر.مهدی.احس��ان،.استاد.دانش��کده.برق.دانشگاه.
صنعت��ی.ش��ریف.در.این.باره.می.گوی��د:».تعیین.زمان.
ب��از.آرایی.و.ش��کل.آرایش.بهینه.ش��بکه.باالخص.در.
حض��ور.منابع.تولی��د.پراکن��ده.از.چالش.ه��ای.بزرگ.
مهندس��ان.در.سامانه.های.توزیع.هوشمند.است.چرا.که.
ب��ار.نقاط.مختلف.ش��بکه.به.صورت.س��اعتی.و.فصلی.
توس��ط.مصرف.کنندگان.اداری،.مس��کونی،.صنعتی.و.
تج��اری.تغییر.می.کند.ضمن.آنک��ه.تولید.نیروگاه.ها.به.
ویژه.نیروگاه.هایی.که.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.استفاده.

می.کنند.نیز.مقدار.ثابتی.نیست.«.
به.گفته.این.اس��تاد.دانش��گاه.عالوه.بر.این.محاسبه.

س��هم.تولیدکنن��دگان.و.مصرف.کنن��دگان.در.تلف��ات.

برق.نیز.از.موضوعات.دیگری.اس��ت.که.کارشناس��ان.

را.همواره.درگیر.خود.کرده.اس��ت...تاکنون.روش.های.

مختلفی.ب��رای.مدیریت.تلفات.در.س��امانه.های.توزیع.

هوش��مند.برق.پیش��نهاد.شده.اس��ت.اما.پژوهشگران.

دانشگاه.صنعتی.شریف.روش.جدیدی.را.ابداع.کرده.اند.
که.می.تواند.به.گونه.ای.موثرتر.این.کار.را.انجام.دهد..
زین��ب.غفران��ی.جهرم��ی،.مجری.این.ط��رح.درباره.
عملک��رد.روش.جدید.خود.می.گوید:».این.روش.ضمن.
تعیین.بهترین.آرایش.ش��بکه.و.تع��داد.بهینه.کلیدهای.
قابل.کنت��رل.مورد.نیاز.برای.بازآرای��ی.می.تواند.هزینه.
و.س��ود.حاصل.از.اتوماس��یون.کلیدها.را.برآورد.کرده.تا.
بتوان.اقتصادی.بودن.جایگزین.ساختن.کلیدهای.عادی.
با.کلیدهای.قابل.کنترل.از.راه.دور.را.بررسی.کرد.«..

وی.همچنی��ن.با.تاکید.بر.اهمیت.موضوع.تخصیص.

تلفات.در.س��امانه.های.تجدید.ساختار.یافته.و.همچنین.

سامانه.های.هوشمند،.که.حضور.منابع.پراکنده.از.اجزای.

الینفک.آن.می.باش��د.اظهار.داش��ت:.».در.پروژه.انجام.

ش��ده.روش.جدیدی.نیز.ب��رای.تخصی��ص.تلفات.در.

س��امانه.های.توزیع.ش��عاعی.ارائه.شده.است.که.عالوه.

بر.محاسبات.آسان.و.فهم.ساده،.منجر.به.نتایج.منطقی.

و.عادالنه.ای.می.شود.«.به.گفته.جهرمی..روش..جدید.بر.

روی.سامانه.های.توزیع.هوشمند.نمونه.اعمال.شده.که.

مقایسه.نتایج.آن.با.نتایج.سایر.روش.ها.کارآمدی.روش.
جدید.را.اثبات.کرد..

گفتنی.اس��ت.تا.به.حال.س��ه.مقاله.در.مجالت.معتبر.

پژوهش��ی.بین.المللی.درباره.روش.جدید.این.پژوهشگر.
جوان.دانشگاه.صنعتی.شریف.به.چاپ.رسیده.است..

 ساخت »خورشیدیاب هوشمند« توسط محقق کرمانی  
برای.اولین.بار.در.کش��ور،.دانشجوی.رشته.مهندس��ی.تاسیسات.حرارتی.و.برودتی.
دانشگاه.آزاد.اسالمی.بردس��یر.موفق.به.ساخت.دستگاه.»خورشیدیاب.هوشمند«.شد...
محمدرضا.س��االری.وجود.دستگاه.»خورشیدیاب.هوشمند«.را.جهت.افزایش.راندمان.
نیروگاه.های.خورش��یدی.الزم.برش��مرد.و.گفت:.نیروگاه.های.خورش��یدی،.وسایل.و.
دس��تگاه.هایی.هستند.که.نور.خورشید.را.به.الکتریس��یته.تبدیل.کرده.و.برق.موردنیاز.

منازل،.ادارات،.ساختمان.ها،.خیابان.ها.و.غیره.را.تامین.می.کنند..
دانشجوی.رشته.مهندسی.تاسیسات.حرارتی.و.برودتی.دانشگاه.آزاد.اسالمی.بردسیر.
با.تاکید.براینکه.اکثر.س��لول.های.خورش��یدی.این.نیروگاه.ها.ب��ه.صورت.ثابت.نصب.
شده.اند،.افزود:.دستگاه.»خورشیدیاب.هوشمند«.مبتنی.بر.پردازش.اطالعات.و.دارای.
س��اعت.نجومی.اس��ت.که.می.تواند.مختصات.جغرافیایی.خورش��ید.را.ارزیابی.و.جهت.
س��لول.های.خورش��یدی.را.با.راندمان.نزدیک.به.صددرص��د.در.بهترین.حالت.تابش.

خورشید.تنظیم.کند...
ساالری.گفت:.دستگاه.»خورشیدیاب.هوشمند«.براساس.ساعت.نجومی.که.تا.100.

سال.آینده.برنامه.ریزی.شده،.مسیر.حرکت.خورشید.را.بررسی.و.بهترین.زاویه.تابش.

خورش��ید.را.تعیین.و.اطالعات.الزم.را.به.موتورهای.گردان.س��لول.های.خورش��یدی.
منتقل.می.کند..

دانش��جوی.دانشگاه.آزاد.اسالمی.بردسیر.با.اش��اره.به.اینکه.این.دستگاه.طی.6.ماه.

و.با.صرف.هزینه.ای.بالغ.بر.5.میلیون.ریال.س��اخته.شده.است،.اظهار.داشت:.دستگاه.

»خورش��یدیاب.هوش��مند«.با.دارا.بودن.سنس��ورهای.داخلی.و.قطب.نمای.دیجیتال،.

قابلیت.تعیین.دمای.محیط،.فش��ار.محیط.و.ارتفاع.از.سطح.دریا.را.داراست...ساالری.

به.تجهیزات.این.دس��تگاه.اش��اره.کرد.و.گفت:.دستگاه.»خورش��یدیاب.هوشمند«.از.

مدارات.الکترونیک،.پردازشگر،.سنسورهای.دما،.سنسورهای.فشار،.سنسورهای.ارتفاع.

از.س��طح.دریا،.سنس��ورهای.قطب.نما،.موتور.و.نمایش��گر.تشکیل.ش��ده.است...این.

پژوهشگر.تصریح.کرد:.دانشگاه.آزاد.اسالمی.بردسیر.با.دارا.بودن.کیفیت.باالی.علمی.و.

پژوهشی.و.آزمایشگاه.های.مجهز.توانسته.است.بستری.مناسب.برای.رشد.و.خالقیت.
دانشجویان.فراهم.کند..
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  تبدیل آب اقیانوس  به آب شرب با پنل های خورشیدی
محققان.مؤسس��ه.فناوری.ماساچوست.)MIT(.نوعی.
فن��اوری.را.ابداع.کرده.اند.که.ام��کان.حذف.نمک.از.آب.
را.با.اس��تفاده.از.پنل.های.خورش��یدی.فراه��م.می.کند...
 )USAID(.آژان��س.توس��عه.بین.المللی.ایاالت.متح��ده
برن��دگان.جای��زه.Desal،.به.عنوان.بخش��ی.از.رقابت.
»ارائه.یک.راه.حل.مق��رون.به.صرفه.برای.نمک.زدایی«.
در.کشورهای.درحال.توس��عه.را.معرفی.کرد...ایده.فوق.
ش��امل.ایجاد.سیستمی..اس��ت.که.بتواند.نمک.را.از.آب.
حذف.کرده.و.درعین.حال.دارای.س��ه.ش��رط.مقرون.به.
صرفه.بودن،.دوستدار.محیط.زیست.و.کارآمدی.از.لحاظ.

انرژی.باشد..
تمامی..ش��رکت.کنندگان.در.این.رقابت،.سیس��تم.های.
ابداع��ی.خود.را.در.تأسیس��ات.زیرزمینی.مرکز.تحقیقات.
نمک.زدای��ی.در.نیومکزیکو.مورد.آزمایش.قرار.دادند..هر.
سیس��تم.باید.در.مدت.24.ساعت،.7950.لیتر.آب.شور.را.
نمک.زدایی.می.کرد...جایزه.نخس��ت.این.رقابت.به.مبلغ.
125.هزار.دالر.به.محققان.دانشگاه.فناوری.ماساچوست.
)MIT(.و.سیستم.های.آبیاری.Jain.تعلق.گرفت...طرح.

ارائه.شده.توسط.محققان،.استفاده.از.پنل.های.خورشیدی.

برای.ش��ارژ.باتری..اس��ت؛.ای��ن.باتری.ها.س��پس.برای.

نیرودهی.به.سیس��تمی.که.از.طری��ق.الکترودیالیز،.نمک.

را.از.آب.جداسازی.می.کند،.مورد.استفاده.قرار.می.گیرند...

در.س��اده.ترین.س��طح،.ذرات.نمک.محلول.که.دارای.بار.

الکتریکی.خفیفی.هس��تند،.در.زم��ان.اعمال.یک.جریان.

الکتریک��ی.کوچک،.از.آب.بیرون.کش��یده.می.ش��وند..با.

استفاده.از.پرتوهای.فرابنفش،.آب.ضدعفونی.خواهد.شد..

اس��تفاده.از.نور.خورش��ید.به.جای.سوخت.های.فسیلی.

ب��رای.نیرودهی.به.ی��ک.کارخانه.آب..ش��یرین.کن،.ایده.

جدیدی.محسوب.نمی.شود.و.نمونه.هایی.از.آن.در.شیلی.

یا.کالیفرنیا.وجود.دارند؛.اما.از.معایب.اصلی.این.سیس��تم.

می.ت��وان.به.پیچی��ده.بودن.فن��اوری.و.هزینه..باالی.آن.

اش��اره.کرد..گام.بعدی.ای��ن.رقابت،.آزمای��ش.عملکرد.

سیستم.ها.در.محیط.خشن.تر.و.تأمین.آب.مورد.نیاز.برای.
کشاورزان.یک.روستا.است..

 ساخت شیشه ای هوشمند با قابلیت تغییر رنگ و تولید الکتریسیته
محققان.با.اس��تفاده.از.نانوساختارها.موفق.به.ساخت.
شیشه.ای.هوشمند.شدند.که.می.تواند.از.برخورد.قطرات.
ب��اران.و.وزش.باد،.انرژی.الکتریک��ی.تولید.کند...یک.
گ��روه.تحقیقاتی.از.مؤسس��ه.فن��اوری.جرجیا.موفق.به.
س��اخت.شیشه.هوشمندی.شدند.که.نه.تنها.تغییر.رنگ.

می.دهد.بلکه.قادر.به.تولید.الکتریسیته.است..
برخی.از.شیش��ه.های.هوش��مندی.که.تاکنون.ساخته.
ش��ده.قادر.به.تغییر.رنگ.هستند،.برخی.نیز.به.گونه.ای.
طراحی.شده.اند.که.می.توانند.در.صورت.تابش.شدید.نور.
خورش��ید.تیره.ش��وند.تا.مانع.از.گرم.شدن.بیش.از.حد.
داخل.س��اختمان.ش��وند..این.گروه.تحقیقاتی.به.دنبال.
س��اخت.شیش��ه.ای.بودند.که.بتواند.الکتریس��یته.تولید.
کند..آنها.درجستجوی.شیش��ه.ای.بودند.که.از.خاصیت.

تریبوالکتریکی.بهره.مند.باش��د.تا.از.ان��رژی.الکتریکی.

استاتیک.موجود.در.فصل.مشترک.دو.ماده.غیرهم.جنس.

استفاده.کند...این.گروه.برای.این.کار.از.دو.الیه.مختلف.

استفاده.کردند،.یکی.برای.به.دام.انداختن.قطرات.باران.

و.دیگ��ری.برای.گیرانداختن.باد..ای��ن.گروه.تحقیقاتی.

در.الی��ه.اول.از.نانوژنراتوره��ای.نانومقیاس.اس��تفاده.

کردن��د.که.می.تواند.بار.مثبت.موج��ود.در.قطرات.باران.

را.ب��ه.دام.اندازد؛.این.بار.مثبت.در.اثر.برخورد.قطرات.با.

شیشه.خودرو.ایجاد.می.ش��ود..الیه.دوم.از.یک.ساختار.

ساندویچی.تشکیل.شده.است.که.در.آن،.دو.ورقه.باردار.

پالستیکی.یک.فنر.نازک.را.در.میان.گرفته.است..زمانی.

که.باد.به.این.الیه.فشار.می.آورد.الیه.های.پالستیک.به.

هم.نزدیک.شده.و.جریان.الکتریکی.ایجاد.می.شود..این.

دو.الیه.مختلف.موجب.تشکیل.شیشه.ای.کاماًل.شفاف.

می.شود.که.قادر.به.تولید.130.میلی.وات.الکتریسیته.در.

هر.متر.مربع.شیش��ه.است.این.مقدار.انرژی.برای.شارژ.
کردن.یک.تلفن.هوشمند.کافی.است..

.محقق��ان.معتقدند.که.این.ابزار.می.تواند.برای.تأمین.

انرژی.ادوات.بی.س��یم.مناس��ب.باش��د؛.چرا.که.نیاز.به.

اس��تفاده.از.یک.منبع.ان��رژی.جداگانه.را.از.بین.می.برد..

قبل.از.تجاری.س��ازی.این.روش،.محققان.باید.به.دنبال.

راه��کاری.جه��ت.ذخیره.س��ازی.انرژی.باش��ند..آن.ها.

معتقدن��د.که.می.ت��وان.از.یک.ابرخازن.در.این.شیش��ه.

اس��تفاده.کرد..تاکنون.هزینه.س��اخت.این.نوع.شیش��ه.

مشخص.نشده.است...این.گروه.نتایج.یافته.های.خود.را.
در.نشریه.ACS Nano.منتشر.کرده.اند..

 تولید برق از الستیک؛ دستاور جدید ژاپني ها
یک.ش��رکت.ژاپنی.به.نامRicoh،.الس��تیکی.ارائه.داده.که.فشار.و.ارتعاش.را.به.برق.با.
کارآیی.باال.تبدیل.می.کند.و.در.عین.حال،.بی.نهایت.بادوام.و.انعطاف.پذیر.است..به.گزارش.
ایسنا،.مواد.پیزو.الکتریک.در.شکل.های.سرامیک.و.پلیمر.ارائه.می.شوند.و.هردوی.آن.ها.از.
فشار.مکانیکی.برای.تولید.برق.استفاده.می.کنند؛.این.مواد.در.تولید.نیروی.برق.به.صورت.

حسگرهای.فشار.و.ارتعاشی.عمل.می.کنند.
هر.دو.نوع.پیزو.الکتریک،.س��رامیک.و.پلیمر.نقطه..ضعف.هایی.دارند..سرامیک،.ارتعاش.

را.به.انرژی.با.کارآیی.باال.تبدیل.می.کند.اما.سنگین.و.شکستنی.بوده.و.اغلب.حاوی.سرب.

س��می.است؛.پلیمرها،.س��بک.تر،.انعطاف..پذیرتر.و.بادوام.تر.از.سرامیک.هستند.اما.کارآیی.

باالیی.ندارند..این.گزارش.می.افزاید:.پلیمر.پیزو.الکتریک.جدید،.انعطاف..پذیری.و.بازدهی.

تولید.برق.باالیی.دارد؛.این.پلیمر.نه.تنها.نس��بت.به.سرامیک.کمتر.احتمال.شکست.دارد،.

بلکه.در.مقایسه.با.پلیمرهای.دیگر.نیز.بادوام.تر.و.انعطاف..پذیرتر.است..الستیک.ابداعی.به.
فشار.سبک.حساس.است.و.تحت.فشارهای.سنگین،.برق.باالیی.تولید.می.کند.
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 تولید بتن هاي غیرآالینده در ایران
پژوهشگران.کشور.ماده.زودگیرکننده.بتن.عرضه.کرده.اند.
که.فاقد.مواد.قلیایی.و.آلودگی.های.زیست.محیطی.است.و.از.
بتن.های.حاوی.این.ماده.در.ساخت.تونل.حکیم.استفاده.شده.
اس��ت..سحر.فتحی.از.محققان.این.طرح.با.بیان.این.که.این.
ماده.با.عنوان."زودگیرکننده".عرضه.ش��ده.است،.گفت:.این.
.)Shotcrete(.ماده.فاقد.مواد.قلیایی.برای.بتن.های.پاششی

استفاده.می.شود..
وی.با.تاکید.بر.اینکه.برای.زودگیرها.از.مواد.قلیایی.استفاده.
می.ش��ود،.اظهار.داشت:.اس��تفاده.از.این.مواد.در.کاهش.عمر.
مفید.بتن.ها.تأثیرگذار.است.به.گونه.ای.که.موجب.کاهش.20.
درصدی.مقاومت.آنها.خواهد.ش��د.و.عالوه.بر.آن.ترک.هایی.
را.در.س��طح.بتن.ایجاد.می.کند.ک��ه.به.مرور.زمان.تخریب.و.
در.محیط.زیست.رها.می.شود.و.آلودگی.های.زیست.محیطی.
را.در.پ��ی.دارد..محق��ق.این.ط��رح.ایجاد.مش��کالتی.برای.
س��المت.انس��ان.را.از.دیگر.مضرات.مواد.قلیایی.موجود.در.
زودگیره��ای.بتن.عنوان.کرد.و.ادامه.داد:.در.صورتی.که.بتن.
در.محیط.های.بسته.مانند.تونل.ها.استفاده.شود،.به.دلیل.آزاد.
شدن.مواد.قلیایی.باعث.از.بین.رفتن.جدار.داخلی.ریه.و.ایجاد.
مش��کالت.تنفس��ی.برای.افرادی.که.در.این.محیط.مشغول.

کار.هستند،.می.شود..
وی.اضافه.کرد:.به.منظور.افزایش.مقاومت.بتن.ها.و.کاهش.
آلودگی.های.زیست.محیطی.اقدام.به.تولید.زودگیرکننده.های.
بدون.قلیا.کردیم.و.مواد.اس��تفاده.شده.در.آن.از.جمله.موادی.
هس��تند.که.در.این.طرح.تولید.ش��ده.اند..فتحی.با.اش��اره.به.
مزایای.این.طرح.خاطرنشان.کرد:.در.گذشته.برای.تولید.این.
ماده.از.مواد.قلیایی.چون."کلرید.کلسیم" استفاده.می.شد.ولی.

در.این.طرح.محصول.تولید.شده.بر.پایه."آلومینات.سولفات" 
اس��ت.که.اس��تفاده.از.این.ماده.موجب.شد.که.خواص.مورد.
نظ��ر.را.در.بتن.ایجاد.کنن��د..این.محقق.افزایش.دوام.و.عمر.
بتن.را.از.مزایای.ماده.زودگیر.کننده.بتن.تولید.شده.ذکر.کرد.
و.افزود:.در.صورتی.که.بتن.مقاومت.الزم.را.نداش��ته.باشد.از.
بین.می.رود.در.نتیجه.باید.اقدام.به.بازسازی.و.ترمیم.آن.شود.

که.برای.ترمیم.بتن.از.سیمان.استفاده.می.شود..
وی.ادامه.داد:..تس��ت.های.28.روزه.بر.روی.این.بتن.انجام.
شد.که.طی.آن.با.استفاده.از.جک.های.بتن.شکن،..بتن.تولید.
ش��ده.با.این.زودگیر.کننده.شکس��ته.ش��د.و.نتایج.نشان.داد.
که.بتن.تولید.ش��ده.با.این.م��واد.از.مقاومت.باالیی.برخوردار.

اس��ت..فتحی.همچنین.به.بیان.زمان.گیرش.بتن.با.این.ماده.

پرداخت.و.گفت:.زمان.اس��تاندارد.برای.گیرش.اولیه.و.ثانویه.

بتن.دو.تا.هفت.دقیقه.تعیین.شده.است.و.بیش.از.این.زمان،.

بتن.ش��روع.به.ریزش.می.کند.و.تست.های.انجام.شده.از.این.

بت��ن.زمان.گیرش.اولیه.و.ثانویه.بر.اس��اس.زمان.اس��تاندارد.

تعیین.ش��ده.اس��ت..وی.با.تاکی��د.بر.اینکه.این.م��اده.به.دو.

صورت.پودری.و.مایع.تولید.شده.است،.خاطرنشان.کرد:.این.

ماده.به.سیمان.اضافه.می.شود.و.میزان.آن.سه.تا.چهار.درصد.

اس��ت..فتحی.با.بیان.اینکه.زودگیر.کننده.بتن.در.فاز.صنعتی.

تولید.شده.است،..گفت:.این.ماده.عالوه.اخذ.گواهی.استاندارد،.
گواهی.توانمندی.فناورانه.را.نیز.دریافت.کرده.است..

 طوالنی ترین پل شیشه ای دنیا در چین 
یک.شرکت.معماری.به.نام.»هیم.دوتان«.قرار.است.پل.شیشه.ای.شفافی.به.عرض.370.متر.
را.در.عرض.دره.ای.موس��وم.به.»گرند.کنیون.ش��هر.Zhangjiajie«.در.چین.بسازد...این.پل.
حدود.400.متر.باالتر.از.کف.دره.خواهد.بود.و.گفته.می.شود.در.هر.بار،.ظرفیت.جادادن.800.نفر.
را.خواهد.داش��ت..اعتبارات.مالی.طوالنی.ترین.پل.شیشه.ای.جهان.به.عنوان.بخشی.از.نشست.
همکاری.و.سرمایه.گذاری.در.گردشگری.در.نمایشگاه.مرکزی.چین.در.سال.2012،.تامین.شده.
اس��ت...قرار.است.این.پل.سال.آینده.افتتاح.شود.و.مقامات.استان.هونان.در.چین.لقب.یکی.از.

عجایب.دنیا.را.به.آن.داده.اند...این.س��ازه،.قله.های.هر.یک.از.طرفین.دره.را.به.یکدیگر.متصل.

می.کند..همچنین.نوعی.طناب.فنردار.برای.عالقه.مندان.به.پرش.بانجی.در.وسط.این.سازه.قرار.
می.گیرد.که.مرتفع.ترین.طناب.فنردار.برای.این.ورزش،.بر.روی.کره.زمین.خواهد.بود..

ای��ن.طناب.حدود.60.مت��ر.بلندتر.از.مرتفع.تری��ن.طناب.فنردار.تجاری.حال.حاضر.اس��ت..

مرتفع.تری��ن.طن��اب.فنردار.کنونی.دنیا.بر.روی.ب��رج.Macau.در.چین.قرار.گرفته.و.233.متر.
ارتفاع.دارد..

 استادیوم ورزشی جدید فرانسه با انرژی خورشید روشن مي شود
اس��تادیوم.ورزشی.بوردو.در.فرانسه.که.توسط.شرکت.
معماری.هرتزوگ.و.دمویرون.در.س��وئیس.ساخته.شده.
و.منبع.تامین.انرژی.آن.خورش��ید.اس��ت،.بطور.رسمی.
آغ��از.ب��کار.کرد..ورزش��گاه.بزرگ.و.مجل��ل.بوردو.که.
طرح.اولیه.آن.در.س��ال.2011.رونمایی.شده.بود،.برای.
بازی.های.جام.جهانی.2016.آماده.بهره.برداری.اس��ت..
این.ورزش��گاه.42.ه��زار.نفری.با.دارا.ب��ودن.صفحات.
فتووالتیک.خورش��یدی.عظیم.الجث��ه،.نمونه.ای.بارز.در.
میان.استادیوم.های.ساخته.شده.در.سراسر.جهان.است..

انرژی.مورد.نیاز.ورزش��گاه.و.مناطق.اطراف.آن.توسط.
نیروی.خورشید.تامین.می.شود..

لبه.های.س��قف.استادیوم.که.س��طح.مقطع.آن.مربع.

اس��ت،.از.بیرون.به.داخل،.مثل.آبش��ار.س��قوط.کرده..و.

در.بیرون.نیز.س��قف.با.س��تون.هایی.پر.تعداد.باریک.و.

س��فید.حمایت.می.شود..همزمان،.محل.پارک.خودروها.

ک��ه.در.نزدیکی.اس��تادیوم.قرار.دارد.با.س��قف.هایی.از.

جنس.صفحات.خورش��یدی.که.نقش.س��ایه.بان.را.هم.

ایفا.خواهند.کرد،.پوشانده.می.شود..این.صفحات،.انرژی.

خورشیدی.دریافت.شده.را.ذخیره.و.به.نیروگاهی.که.در.

محل.ساخته.می.شود،.ارسال.می.کنند.تا.کل.الکتریسیته.
مورد.نیاز.استادیوم.تامین.شود..

ای��ن.بنا،.خان��ه.تیم.فرانس��وی.بوردو.خواهد.ش��د.و.

همچنین.از.آن.برای.اجرای.کنسرت.های.زنده.موسیقی.

و.برگزاری.مس��ابقات.مختلف.ورزش��ی.از.جمله.راگبی،.

بس��کتبال.و.تنیس.استفاده.خواهد.شد..مایکل.دسوینج،.

معمار.این.بنا،.فضایی.را.هم.در.آن.برای.بازی.کودکان.
در.نظر.گرفته.است..
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امید فعاالن صنعت پنجره به رونق صنعت ساختمان
گزارش ویژه پنجره ایرانیان از نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز را بخوانید

ره:
شـا

ا
نوزدهمین دوره نمایشگاه  بین المللي ماشین آالت، لوازم و مصالح ساختماني ایران در شهر تبریز و در 4 روز متوالی فرصتي بود براي 
رقابت فعاالن صنعت ساختمان در رشته هاي مختلف از جمله فعاالن ساختمان در حوزه در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی. نشریه 
پنجره ایرانیان با هدف انعکاس دغدغه ها و دستاوردهاي شرکت هاي فعال در صنعت در و پنجره با حضور در این نمایشگاه با چند 
نفر از مدیران شـرکت هاي حاضر از جمله یعقوب محبوبي ملکي از شـرکت  پارس یراق پروفیل، حکیمي از شرکت یکتادرب، عادل 
رضایي وحید نماینده شـرکت تولیدکننده پروفیل ABI، نصیري فرد مدیر فروش و بازاریابی بازرگانی فیضی، داوران از شـرکت آبی 
گستران،  حامد فرج زاده از شرکت دیدآوران،  هادي محمدصادقي مدیرعامل شرکت دروین و نماینده پروفیل واناوین، محمد امین 
ستاري از شرکت غزال درب تبریز و از نماینده هاي پروفیل ویستابست، علي طباطبایي از گروه تولیدي طباطبایي و نماینده وین تک، 
قویدل از شرکت قویدل و نماینده پروفیل سیندژ در استان آذربایجان شرق، دلیر از شرکت مارال درب در تبریز، در این نمایشگاه به 
گفتگو نشسته است. این نمایشگاه که 16 تا19 اردیبهشت ماه سال 1394، در محل دائمي نمایشگاه بین المللي تبریز برگزار شد، 
درحالي نوزدهمین دوره خود را تجربه مي کند که طیف هاي مختلف صنعت سـاختمان به خصوص فعاالن اسـتان آذربایجان شـرقي 
حضوري پررنگ و گسترده داشتند. سالن هاي پنج گانه پروین اعتصامي، شهریار، آذربایجان، ستارخان و سهند نمایشگاه بین المللي 
تبریز محلي براي نمایش آخرین محصوالت و خدمات مرتبط با صنایع ساختمان بود تا مردم از نزدیک با جدید ترین کاالهاي مدرن 
ساختماني ایران و جهان آشنا شوند. گفتگوي خبرنگار نشریه پنجره ایرانیان با برخي از شرکت هاي حاضر در نوزدهمین نمایشگاه 

بین المللي ماشین آالت، لوازم و مصالح ساختماني ایران – تبریز را بخوانید:
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.یعقوب.محبوبي.ملکي،.یکي.از.فعاالن.صنعت.پنجره.دوجداره.یو.پي.وي.سي.و.

مدیر.عامل.شرکت.پارس.یراق.پروفیل.که.محصوالت.جدیدي.را.در.نمایشگاه.تبریز.

به.عرصه.بازدید.گذاشته.است،.تصریح.کرد:.توري.پرسان.پرتابل،.قابل.جابجایي.بوده.

که.این.ویژگي.خاص.براي.نخس��تین.بار.در.ایران.تولید.و.به.بازار.عرضه.شده.است..

وي.در.ادامه.تولید.پروفیل.دکوراتیو.در.انواع.سایزها.و.رنگ.ها.مختلف.را.از.اقدامات.

اخیر.پارس.یراق.پروفیل.عنوان.کرد.و..توجه.به.کیفیت.و.زیبایي.ظاهري.محصوالت.
خود.را.ازجمله.مهمترین.ویژگي.محصوالت.این.شرکت.عنوان.کرد..

محبوب��ي.ملک��ي.با.بیان.اینکه.براي.ش��رکت.پ��ارس.یراق.پروفی��ل.هیچ.مرزي.

مش��خص.نیست،.خاطرنشان.کرد:.از.سیاس��ت.هاي.کاري.ما.در.سال.94.حضور.در.

کلیه.نمایشگاه.هاي.کشور.است.و.نمایشگاه.تبریز.به.جهت.اینکه.ما.بومي.این.خطه.
مي.باشیم،.بسیار.حائز.اهمیت.است..

مدی��ر.عامل.پارس.یراق.پروفی��ل.در.خاتمه.اظهارات.خود.کیفیت.برتر.محصوالت.

و.قیمت.آن.ها.چون.س��پري.در.برابر.آفت.رکود.در.بازار.س��اختمان.دانس��ت.و.نهایتا.
چشم.انداز.بسیار.روشني.براي.این.صنعت.پیش.بیني.کرد..

کیفیت برتر و قیمت مناسب سپر آفت رکود

.حکیمي.مدیر.فروش.شرکت.یکتادرب.در.خصوص.محصوالت.جدید.این.شرکت.

به.خبرنگار.نشریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.در.این.نمایشگاه.جدیدترین.محصول.خود.را.

که.سیستم.لنگه.مخفي.است،.رونمایي.کردیم.که.این.پنجره.ها.داري.سیستم.ویژه.اي.

مي.باش��ند.که.به.آن.UNHIDEN.SACH..گفته.مي.ش��ود..ک��ه.در.این.پنجره.ها،.

نماي.بیروني.قسمت.بازشو.پنجره.مخفي.است..وي.افزود:.همچنین.محصول.دیگر.

ما.که.در.این.نمایش��گاه.براي.اولین.بار.ارائه.ش��ده،.داراي.سیستم.لیفت.اند.اسالید.
براي.پنجره.هاي.کشویي.است..

مدیر.فروش.ش��رکت.یکتا.درب.در.پاس��خ.به.سوال.خبرنگار.نشریه.پنجره.ایرانیان.

که.هدف.از.حضورتان.در.این.نمایش��گاه.چه.بود؟.گفت:.با.دو.هدف.وارد.نمایش��گاه.

مي.شویم.یک.بازاریابي.و.فروش..و.آشنایي.با.مشتري.جدید؛.اصوال.در.نمایشگاه.هاي.

ش��هر.هاي.نزدیک.ب��ه.کارخانه.را.با.ه��دف.بازاریابي.و.فروش.وارد.مي.ش��ویم.و.در.

نمایشگاه.هاي.تهران.بیشتر.آشنایي.با.مشتریان.جدید.شرکت.را.دنبال.مي.کنیم...وي.

در.خصوص.اینکه.چقدر.به.اهداف.خود.در.نمایشگاه.نزدیک.شده.اید،.اظهارداشت:.تا.
اینجاي.کار.به.اهدافي.که.براي.سقف.فروش.تعیین.کرده.بودیم،.رسیده.ایم.

آشنایي با مشریان جدید یکتادرب

.ش��رکت.تولیدکننده.پروفیل.ABI.که.با.نماینده.فروش.خود.در.اس��تان.آذربایجان.

شرقي.شرکت.پارس.یراق.پروفیل.در.این.نمایشگاه.حضور.پیدا.کرده.بود،.با.ارائه.آخرین.

محصوالت.خود.از.جمله.ش��رکت.هاي.فعال.در.نمایشگاه.بین.المللي.ماشین.آالت،.لوازم.

و.مصالح.س��اختماني.تبریز.بود..عادل.رضایي.وحید.از.س��هامداران.و.مدیر.بازاریابي.و.

فروش.این.شرکت.در.خصوص.جدیدترین.دستاوردهاي.ABI.به.خبرنگار.نشریه.پنجره.

ایرانی��ان.گفت:.یکي.از.آخرین.محصوالت.ما.که.در.این.نمایش��گاه.به.بازدیدکنندگان.

ارائه.مي.شود،.رنگ.پروفیل.است.که.تنها.به.پروفیل.این.شرکت.اختصاص.دارد..رضایي.

وحی��د.در.ادامه.عنوان.کرد:.مزیتي.که.این.محصول.نس��بت.ب��ه.پروفیل.هاي.لمینیت.

دارد،.این.اس��ت.که.پروفیل.هاي.لمینیت.بر.اثر.تابش.نورخورشید.و.سرما.و.گرما.ممکن.

اس��ت.کنده.شود،.اما.این.محصول.جدید.ABI.به.دلیل.اینکه.روي.پروفیل.کواکسترود.

مي.شود،.چنین.مشکلي.را.نخواهد.داشت..وي.در.پایان.با.بیان.اینکه.فضاي.کسب.و.کار.

در.ش��هر.تبریز.رونق.خاصي.را.تجربه.مي.کند،.پیش.بیني.کرد.که.سال.94.سال.توسعه.
صنعت.پنجره.دوجداره.یو.پي.وي.سي.است.

رونق پنجره یو.پي.وي.سي در تبریز 
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.داوران.مدیرعامل.ش��رکت.آبی.گس��تران.که.به.عنوان.نماینده.رس��می.پروفیل.

هافم��ن.در.تبری��ز.فعالیت.می.کند،.از.جمله.ش��رکت.هایي.اس��ت.ک��ه.اولین.تجربه.

نمایشگاهي.خود.را.سپري.مي.کند..داوران.در.همین.خصوص.گفت:.در.اولین.حضور.

نمایش��گاهي.خود.اه��داف.متفاوتي.را.دنبال.مي.کن��د..وي.غالب.محصوالت.خود.را.

تولید.ش��ده.با.پروفیل.هافمن.اعالم.و.معرفي.برند.خود.و.ارائه.و.آشنایي.تولیدات.این.

شرکت.به.مشتریان.از.جمله.اهداف.خود.دانست.و.تاکید.کرد:.رقابت.با.دیگر.فعاالن.

بازار.هدف.مهمترین.دلیل.حضور.ما.در.این.نمایش��گاه.خواهد.بود..نماینده.رس��می.

هافمن.با.اش��اره.تحوالت.صنعتی.در.س��ال.جدید.ابراز.امیدواري.کرد:.که.س��ال.94.
سال.خروج.از.رکود.باشد..

سال 94؛ سال خروج صنعت ساختمان از رکود 

.هادي.محمدصادقي.مدیرعامل.ش��رکت.دروین.و.نماین��ده.پروفیل.واناوین.در.

آذربایجان.ش��رقي.که.اولین.حضور.نمایش��گاهي.خود.را.تجربه.مي.کند،.دلیل.حضور.

در.این.نمایشگاه.را.شور.و.حال.نمایشگاه.تبریز.و.همچنین.حضور.بزرگان.صنعت.در.
این.نمایشگاه.عنوان.کرد..

مدیر.عامل.دروین.نمایش��گاه.تبریز.را.پس.از.نمایش��گاه.تهران،.به.خاطر.وسعت.و.

طراحي.دکوراس��یون.نمایشگاهي.نسبت.به.نمایشگاه.هاي.شهرهاي.دیگر.مناسب.تر.

ارزیابي.کرد..وي.با.اعالم.پروفیل.واناوین.به.عنوان.جدیدترین.محصول.این.شرکت،.

ویژگي.مهم.آن.را.کیفیت.و.قیمت.مناس��ب.عنوان.کرد..محمدصادقي.س��ال.94.را.
سال.خوبي.براي.این.صنعت.عنوان.کرد..

شور و حال نمایشگاه تبریز 

.حامد.فرج.زاده.از.مدیران.ارش��د.ش��رکت.دی��دآوران،.تولید.کنن��ده.در.و.پنجره.

دوجداره.یو.پي.وي.سي.و.نماینده.پروفیل.ویستابست.در.آذربایجان.شرقي.در.ساعات.

آغازین.نمایش��گاه.مصالح.س��اختماني.تبریز.با.ابراز.امی��دواري.از.برآیند.هاي.مثبت.

حضور.ش��رکت.دیدآوران.در.این.نمایش��گاه،.کرکره.داخل.شیش��ه،.سیستم.فولکس.

واگني.فول.اتوماتیک.را.از.جمله.جدیدترین.محصوالت.شرکت.دیدآوران.دانست.که.
براي.اولین.بار.در.دوره.نوزدهم.نمایشگاه.ساختمان.تبریز.رونمایي.شد..

فرج.زاده.با.ابراز.خرس��ندي.از.افزایش.آگاهي.عمومي.نس��بت.به.پنجره.دوجداره.
یو.پي.وي.سي.آینده.و.چشم.انداز.روشني.را.براي.این.صنعت.پیش.بیني.کرد..

آینده صنعت در گرو افزایش آگاهي عمومي 

خان��م.نصیري.ف��رد.مدیر.فروش.و.بازاریاب��ی.بازرگانی.فیضی.نیز.عن��وان.کرد:.در.تولید.

پنجره.از.کیفیت.محصوالت.کارخانه.آدوپن.پالس��تیک.پرشین.سود.می.بریم..نصیری.فرد.

با.اشاره.به.سبد.محصوالت.این.مجموعه،.اظهارداشت:.پروفیل.4.کاناله.سری.60.پالسپن.

و.همچنین.پروفیل.سری.60.و.70.وین.تک.را.در.جدیدترین.محصوالت.بازرگانی.فیضی.

می.توان.مش��اهده.کرد..وی.در.گفتگو.با.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.عنوان.کرد:.اجزا.

مختلف.پنجره.را.با.دقت.نظر.خاصی.انتخاب.می.کنیم.پروفیل.های.نام.برده.عایق.صوتي.

و.حرارتي.بوده،.ضمانت.نامه.10س��اله.و.کیفیت.ویژه.ایی.را.دارا.می.باش��ند..نصیری.فرد.

در.خصوص.حضور.این.ش��رکت.در.نمایش��گاه.تبریز.گفت:.با.حضور.در.نمایش��گاه.س��عي.

داریم.تا.س��بد.محصوالت..و.نش��ان.تجاري.خود.را.بیش.از.پیش.معرفي.کنیم.و.همچنین.

به.بازدیدکنندگان.نمایش��گاه.شناسنامه.کاملی.از.جدیدترین.محصوالت.ارائه.دهیم...دلیل.

انتخاب.این.محصول.را.با.مختصات.فنی.کاال.ازجمله.اطالعات.ارائه.ش��ده.به.مش��تریان.
می.باشد..

معرفي محصول جدید هدف از حضور در نمایشگاه 
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.محمد.امین.ستاري.مدیر.فروش.شرکت.غزال.درب.تبریز.و.از.نماینده.هاي.پروفیل.

ویستابس��ت.درخصوص.ویژگي.هاي.این.پروفیل.گفت:.ش��رکت.ویستابست.با.استفاده.

از.مواد.اولیه.درجه.یک.توانس��ته.پروفیل.خود.را.به.کیفیت.جهاني.برساند..وي.در.ادامه.

اضاف��ه.کرد:.آنچه.که.پروفیل.ویستابس��ت.را.از.هرنظر.منحصر.به.فرد.مي.کند،.کنترل.

س��فت.و.سخت.بازار.مصرف.اس��ت،.یعني.پروفیل.را.به.هر.کس.نمي.فروشد.و.فقط.به.

ش��رکت.هایي.تولیدات.خود.را.ارائه.مي.کند.که.طبق.چهارچوب.و.ضوابط.این.ش��رکت.

عمل.مي.کنند..ستاري.در.بخش.دیگري.از.اظهارات.خود.با.اشاره.به.محصوالتي.که.در.

این.نمایشگاه.ارائه.کرده.اس��ت،.گفت:.انواع.پنجره.با.یراق.آالت.فولکس.واگني.و.انواع.

در.و.پنجره.هاي.رنگي.از.جمله.محصوالت.جدید.ما.در.این.نمایشگاه.محسوب.مي.شود..

مدی��ر.فروش.ش��رکت.غزال.درب.در.حضور.در.نمایش��گاه.تبریز.را.به.دلیل.پتانس��یل.

باالي.آن.در.بازار.هدف.حائز.اهمیت.دانس��ت.و.در.ادامه.عنوان.داش��ت:.این.س��ومین.

دوره.اي.اس��ت.که.در.این.نمایش��گاه.حضور.داریم.و.براي.اولین.بار.به.پاس.قدرداني.از.
بازدیدکنندگان.به.قید.قرعه.جایزه.اي.به.بازدیدکنندگان.تقدیم.خواهد.شد..

نمایشگاه تبریز پتانسیل باالیي دارد

.دلیر.مدیر.بازاریابي.و.فروش.ش��رکت.مارال.درب.در.تبریز.در.خصوص.اهداف.این.

ش��رکت.در.نمایشگاه.تبریز.به.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.چند.هدف.مهم.را.

در.این.نمایش��گاه.دنبال.مي.کردیم،.از.آن.جمله.مي.توان.افزایش.سهم.بازار.،.پیدا.کردن.

مشتریان.جدید،.حفظ.و.اعتبار.شرکت.اشاره.کرد؛.به.همین.جهت.حضورمان.در.نمایشگاه.

خیلي.مهم.اس��ت..مدیر.فروش.مارال.درب.در.خصوص.محصوالت.جدید.این.ش��رکت.

گف��ت:.خط.تولید.پروفیل.آلومینیوم.را.راه.ان��دازي.کردیم،.قبال.این.پروفیل.ها.را.از.بیرون.

تهی��ه.مي.کردیم،.اما.اکن��ون.پروفیل.را.خودمان.تولید.مي.کنی��م.و.انواع.پروفیل.لوالیي،.

کش��ویي،.ترمال.بریک.که.هرکدام.چند.نوع.هس��تند،.از.تولیدات.شرکت.مارال.درب.به.
شمار.مي.آید.

نمایشگاه جایي براي سهم خواهي از بازار

.عل��ي.طباطبای��ي.مدیر.عامل.گروه.تولیدي.طباطبای��ي.و.نماینده.وین.تک.ارائه.

محصوالت.گذش��ته.را.در.این.نمایش��گاه.با.هدف.حفظ.ثبات.و.کیفیت.این.ش��رکت.

عنوان.کرد..وي.این.نمایش��گاه.را.با.هدف.معرفي.برند.خود.به.عالقمندان.و.فعاالن.

صنعت.س��اختمان.دانس��ت.و.در.خصوص.آین��ده.صنعت.پنجره.یو.پي.وي.س��ي.به.

خبرنگار.نش��ریه.پنج��ره.ایرانیان.گفت:.اگر.وعده.ها.در.خصوص.رکود.بازار.مس��کن.
محقق.شود،.وضعیت.این.صنعت.و.چشم.انداز.آن.بسیار.خوب.خواهد.بود..

در نمایشگاه برندمان را معرفي مي کنیم

.قویدل،.مدیر.عامل.ش��رکت.قویدل.و.نماینده.پروفیل.سیندژ.در.استان.آذربایجان.شرقي.

در.خصوص.محصوالت.جدید.این.شرکت.در.نمایشگاه.تبریز.عنوان.کرد:.در.این.نمایشگاه.از.

پروفیل.هاي.رنگي.طرح.لمینیت.خود.رونمایي.کردیم..وي.به.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.

گفت:.نمایشگاه.خصوصیات.و.ویژگي.هاي.جالبي.را.داراست،.به.نحوي.که.بعضي.از.مشتریان.

در.مورد.پروفیل.اطالعات.خوبي.دارند.و.بیش��تر.مش��تریان.پروفیل.را.لمس.مي.کنند.و.فرق.
پروفیل.خوب.و.بد.را.تشخیص.مي.دهند.و.آنها.را.از.یکدیگر.تمیز.مي.دهند.

ای��ن.فع��ال.صنعت��ي.در.پایان.اظه��ارات.خود.اش��اره.کرد:.حدود.10.س��ال.اس��ت.که.در.

نمایش��گاه.هاي.مختلف.حضور.داریم.و.مش��تریان.ش��ناخته.ش��ده.اي..با.ما..همکاري.دارند.و.

هم��واره.ت��الش.مي.کنیم.با.ارائه.محصول.باکیفیت.به.این.همکاران،.ضمن.حفظ.این.بازار.به.
افزایش.سهم.خود.در.بازار.گام.هاي.مهمي.برداریم..

رونمایي از پروفیل هاي لمینیت
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.علیرضا.ش��کری.یکی.از.مدیران.شرکت.پارس.وین.با.بیان.اینکه.تولید.در.و.پنجره.
در.س��ال.1394.را.با.اس��تفاده.از.دو.پروفیل.فیرات.و.وین.هاوس.آغاز.کرده.ایم،.می.گوید:.
با.توجه.به.اینکه.تولیدکنندگان.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی.در.کش��ور.ترکیه،.سیاس��ت.
اعطای.نمایندگی.را.کنار.گذاشته.اند،.روی.یک.برند.خاص.تمرکز.نکرده.ایم..وی.پیرامون.
پیشینه.این.شرکت.یادآور.شد:.حدودا.7سال.است.که.فعالیت.خود.را.در.این.صنف.شروع.
کرده.ایم.و.با.توجه.به.س��رمایه.اندک.اولیه.که.س��نگ.بنای.ش��رکت.پارس.وین.را.بنیان.
نهاد،.تا.کنون.از.عمکرد.خود.راضی.هس��تیم..ش��کری.افت.چش��مگیر.بازدیدکنندگان.و.
ش��رکت.کنندگان.در.نمایش��گاه.امسال.صنعت.ساختمان.ش��یراز.نسبت.به.سال.پیش.را.
ناش��ی.از.شرایط.بد.اقتصادی.و.آشفتگی.بازار.می.داند.و.می.افزاید:.این.مسئله.مختص.به.
صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.نیست،.بلکه.در.همه.حوزه.های.دیگر.صنعت.ساختمان.
چنین.افتی.مش��اهده.می.ش��ود..ش��کری.به.عنوان.یکی.از.شرکای.ش��رکت.پارس.وین.
معرفی.محصوالت.به.مش��تریان.و.آش��نایی.آنها.با.این.برند.را.از.جمله.مهمترین.اهداف.

حضور.این.ش��رکت.در.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.ش��یراز.عنوان.و.تاکید.کرد:.اساسا.در.

کلیه.نمایشگاه.های.تخصصی.با.هدف.معرفی.محصوالت.خود.حضور.پیدا.می.کنیم،.چرا.

که.هرچه.بیش��تر.شناخته.شویم،.بازار.گسترده.تری.هم.خواهیم.داشت..شکری.می.گوید:.

راز و راه نجات صنعت پنجره در گرو کیفیت
تولیدکنندگان پنجره استان فارس با پنجره به گفتگو نشستند

ره:
شـا

ا

10 فعال شـناخته شـده صنعت در و پنجره های دوجداره اسـتان فارس در حاشـیه نمایشگاه صنعت ساختمان شـیراز با پنجره ایرانیان به 
گفتگو نشستند تا از مشکالت و دردسرهای صنعت پنجره بگویند. از تنگناها و راهکارها سخن گفتند و البته از برآورده نشدن انتظاراتشان 
در نمایشـگاه امسـال صنعت سـاختمان؛ چه اینکه همچنان گرد رکود بر کل صنعت ساختمان نشسته است. برخی را گمان بر این است که 
شـاید گره رکود صنعت سـاختمان پس از توافق احتمالی هسـته ای باز شـود و برخی گره اصلی را رقابت ناسـالم در صنعت می دانند. گویا 
مشـکل عدم رعایت اسـتانداردها و الزامات کیفیت، درد مشترک همه تولیدکنندگان در و پنجره در سراسر کشور شده است؛ اپیدمی قیمت 
شکنی برای ماندن در میدان رقابت و بیرون راندن دیگر رقبا، به گفته تولیدکنندگان شرکت کننده در گفتگو با پنجره ایرانیان، به یک آفت در 
صنعت در و پنجره یویو.پی.وی.سـی تبدیل شـده است. آیا دستگاه های دولتی و نهادهای نظارتی و صنفی راهکاری برای بازکردن گره های 
ایجاد شده در صنعت تولید در و پنجره های دوجداره دارند؟ یا اینکه فعاالن صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی ایران فارغ از تالش و توجه 
نهادهای مسئول، خودشان آستین ها را باال بزنند و برای برداشتن سنگ های موجود در سر راه صنعت اقدام کنند؟ گفتگوی 10 فعال صنعت 

در و پنجره یو.پی.وی.سی و آلومینیوم در استان فارس را که در روزهای برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان انجام شده است، بخوانید:

1. رکود صنعت پنجره نتیجه رکود اقتصاد



81

93
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

تیر
..
�م
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

ـا
انی

یر
ه ا

ـر
نج

پ
ژه

 وی
ده

رون
پ

.طهماس��بی،.مدیر.فروش.شرکت.تک.وین.نیز.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.شیراز.را.هم.

به.لحاظ.تعداد.ش��رکت.کنندگان.و.هم.به.لحاظ.بازدید.کننده.ضعیف.تر.از.دوره.های.پیش��ین.

آن.ارزیابی.کرد..وی.در.ادامه.تصریح.کرد:.عدم.حضور.ش��رکت.هایی.که.وزنه.ای.برای.صنعت.

محسوب.می.شوند.و.همچنین.عدم.بازدید.مهندسین.و.شرکت.های.مصرف.کننده.محصوالت.

از.ای��ن.نمایش��گاه،.س��طح.کیفی.این.دوره.را.تا.ح��د.زیادی.کاهش.داده.اس��ت..مدیر.فروش.

ش��رکت.تک.وین.شیراز،.شناسایی.شرکت.های.همکار.و.آش��نایی.محصوالت.آنها،.همچنین.

معرفی.شرکت.تک.وین.و.سبد.کاالی.این.شرکت.به.فعاالن.صنعت.ساختمان.را.از.مهمترین.

اهداف.این.ش��رکت.جهت.حضور.در.نمایش��گاه.عنوان.و.اعالم.کرد:.متاسفانه.به.اهدافمان.در.

نمایشگاه.نرسیدیم..طهماسبی.با.بیان.اینکه.یراق.فول.فولکس.واگن.جدیدترین.محصول.تک.

وین.می.باش��د،.عنوان.کرد:.تا.کنون.یراق.فولکس.واگنی.نیمه.اتوماتیک.را.ارئه.می.کردیم،.اما.

با.وجود.این.یراق.فولکس.واگنی.تمام.اتوماتیک.نیز.به.محصوالت.ما.اضافه.ش��ده.اس��ت..وی.

همچنین.یراق.محوری.و.یراق.مولیون.متحرک.)که.کاربرد.آن.بیش��تر.در.تولید.در.می.باش��د(.

را.از.جدیدتری��ن.محصوالت.این.ش��رکت.برش��مرد.و.با.ابراز.تاس��ف.از.تولی��دات.بی.کیفیت.

برخی.از.تولیدکنندگان.پنجره.که.آس��یب.های.بس��یاری.بر.پیکره.صنعت.وارد.می.کنند؛.گفت:.

این.ش��رکت.ها.که.این.روزها.مانند.قارچ.از.هر.س��و.رش��د.می.کنند،.به.واقع.ما.را.دچار.چالش.

بزرگی.کرده.اند.و.الزم.است.مسئولین.ذی.ربط.فکری.برای.جلوگیری.از.ساخت.و.نصب.در.و.

پنجره.های.فاقد.کیفیت.انجام.دهند..طهماس��بی.هشدار.داد:.این.محصوالت.بی.کیفیت.باعث.
می.شود.تا.پنجره.یو.پی.وی.سی.را.به.عنوان.کاالی.نامرغوب.مطرح.شود..

2. تولید بی کیفیت آفت صنعت پنجره یو.پی.وی.سی

.خان��م.امین��ی.مدیر.فروش.و.بازاریابی.نماینده.تجهیز.صنعت.دایان.در.اس��تان.فارس.

با.اش��اره.به.اوضاع.کنونی.بازار،.استقبال.کم.از.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.شیراز.را.قابل.

پیش.بینی.عنوان.کرد.و.افزود:.این.روزها.تنها.اتفاقی.که.می.افتد،.انتظار.کش��یدن.اس��ت..

وی.افزود:.تصور.می.کنم.هم.سازندگان.و.هم.مردم.دست.روی.دست.گذاشته.اند.تا.تکلیف.

مذاکرات.هس��ته.ای.مشخص.شود..وی.همچنین.اذعان.داش��ت:.عدم.وجود.نقدینگی.نیز.

بر.این.اتفاق.–رکود.در.صنعت.س��اختمان.-.تاثیرگذار.اس��ت..وی.در.ادامه.یادآور.شد:.اگر.

صنع��ت.س��اختمان.راکد.باقی.بماند،.خیلی.دیگر.از.صنف.ه��ای.زیر.مجموعه.نیز.به.خواب.

می.روند..وی.درخصوص.اس��تقبال.از.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.شیراز.گفت:.دو.روز.اول.

نمایشگاه.که.استقبال.چندانی.در.بر.نداشت،.اما.ظاهرا.از.روز.سوم.بر.شمار.بازدید.کنندگان.

آن.اضافه.می.شود.و.انتظار.داریم.دو.روز.پایانی.نمایشگاه.که.مصادف.با.تعطیالت.آخر.هفته.

اس��ت،.بازدیدکننده.بیشتری.را.به.نمایشگاه.بکش��اند..وی.معرفی.برند.و.سبد.محصوالت.

این.ش��رکت.به.مش��تریان.را.اولین.هدف.حضور.در.نمایش��گاه.عنوان.کرد.و.گفت:.تفاوت.

محصوالت.ما.با.ش��رکت.های.رقیب.اتفاق.خوبی.س��ت.که.آن.را.در.نمایش��گاه.به.چش��م.

می.توان.رویت.کرد..مدیر.فروش.ش��رکت.زیبا.دکور.با.تاکید.بر.عدم.اطالعات.کافی.مردم.

از.محاس��ن.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.گفت:.افزایش.تعداد.ش��رکت.های.فعال.در.این.صنعت.

نمایشگاه.را.تبدیل.به.مکانی.کرده.که.مشتریان.به.راحتی.محصوالت.مختلف.را.با.یکدیگر.

مقایس��ه.کنند..این.فعال.صنعت.در.و.پنجره.ایران،.ابداع.طرح.های.مختلف.در.محصوالت.

تولیدی.این.ش��رکت.به.خصوص.طراحی.مولیون.های.پنج��ره.و.همچنین.عرضه.از.یراق.

آلومینیوم.در.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.را.از.جمله.مواردی.برش��مرد.که.در.نمایشگاه.صنعت.

س��اختمان.ش��یراز.برای.اولین.بار.از.آن.رونمایی.شده.است..وی.در.خاتمه.اظهاراتش.رکود.

در.صنعت.ساختمان.را.یک.منحنی.سینوسی.ذکر.کرد.و.افزود:.این.رکود.پایدار.نخواهد.بود.

و.به.زودی.شاهد.رونق.در.بازار.صنعت.خواهیم.بود،.اما.باتوجه.به.وابستگی.این.صنعت.به.

مواردی.که.به.نوعی.به.تحریم.ها.بازمی.گردد.برای.ش��ش.ماهه.دوم.سال.94.بازار.مناسبی.

را.پیش.بینی.می.کنم..خانم.امینی..این.نمایش��گاه.را.نس��بت.به.ادوار.گذشته.مفید.ارزیابی.

کرد.و.پیرامون.اهدافی.که.با.حضور.در.نمایش��گاه.به.دنبال.آن.بودند،.به.خبرنگار.نش��ریه.

پنجره.ایرانیان.گفت:.معرفی.س��بد.محصوالت.ش��رکت.و.همچنی��ن.ارزیابی.بازار.هدف.و.

کس��ب.سهم.بیشتری.از.این.بازار.ازجمله.اهداف.ما.در.نمایشگاه.بود.که.خوشبختانه.تا.حد.
بسیاری.به.این.اهداف.رسیده.ایم..

3. استقبال کم از نمایشگاه قابل پیش بینی بود

حدودا.4.سال.است.که.در.نمایشگاه.حضور.مداوم.داریم.و.هر.سال.با.یک.ویژگی.جدید.

وارد.نمایش��گاه.می.ش��ویم،.وی.اضافه.کرد:.در.همین.راستا.امسال.هم.یراق.لوال.مخفی.

را.به.س��بد.محصوالت.خود.اضافه.کرده.ایم..شکری.پیرامون.ویژگی.های.منحصر.به.فرد.

این.یراق.به.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانی��ان.گفت:.لوالیی.که.معموال.در.همه.پنجره.ها.

ب��ه.کار.م��ی.رود،.در.این.پنجره.وجود.ندارد..چرا.که.این.لوال.در.داخل.پروفیل.کار.ش��ده.

و.قابل.رویت.نمی.باش��د.و.البته.این.لوال.قابلیت.تحمل.پنجره.در.وزن.های.بس��یار.باال.را.

نیز.داراس��ت..مدیر.شرکت.پنجره.س��از.پارس.وین.در.خصوص.طراحی.پنجره.های.این.

ش��رکت.افزود:.در.غرفه.شرکت.پارس.وین.طرح.های.مختلفی.از.جمله.طرح.های.سنتی.

پنجره.قابل.مشاهده.،.در.واقع.پنجره.را.در.طرح.و.شکل.دلخواه.مشتریان.تولید.و.به.آنها.

تحویل.خواهیم.داد...ش��کری.با.بیان.اینکه.در.س��ال.94.پروفیل.آلومینیوم.ساخت.کشور.

ترکی��ه.را.وارد.محصوالت.خود.کرده.ای��م،.پیرامون.مواد.اولیه.تولیدات.پارس.وین.عنوان.

داش��ت:.معموال.س��عی.کرده.ایم.از.انواع.پروفیل.های.ترکیه.ک��ه.دارای.کیفیت.مطلوبی.

هستند،.استفاده.کنیم،.همچنین.یراق.آالت.شرکت.آروپن.با.برند.ورنه.ترک.از.دیگر.مواد.
اولیه.پنجره.پارس.وین.محس��وب.می.ش��ود..وی.در.خصوص.آینده.صنعت.پنجره.یو.پی.
وی.س��ی.با.تاکید.بر.اهمیت.مذاکرات.لوزان.خاطرنش��ان.کرد:.همه.منتظر.هس��تند.که.
نتیجه.مذاکرات.مش��خص.شود.چرا.که.ساخت.و.سازها.همچنان.در.باتالق.رکود.غوطه.
ور.اس��ت.با.این.حال.اگر.بخواهیم.عینک.بدبینی.را.برداریم،.با.اس��تناد.به.اتفاقات.و.بازار.
س��ه.ماهه.س��ال.94.می.توان.گفت.که.به.زودی.صنعت.از.رکود.خارج.خواهد.شد..وی.با.
ابراز.امیدواری.از.اینکه.در.4.ماهه.آینده.بازار.مسکن.از.سکون.خارج.خواهد.شد،.خطاب.
به.کلیه.پنجره.سازان.و.فعالین.این.صنعت.گفت:.به.همه.همکارانم.در.این.صنعت.توصیه.
می.کنم.که.با.اس��تفاده.از.مواد.اولیه.استاندارد.سطح.کیفی.پنجره.ها.را.ارتقا.دهند،.چراکه.

استفاده.از.کاالی.نامرغوب.صنعت.را.رو.به.زوال.می.برد..
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..حس��ام.الدین.گلپیچ.زاده.مدیر.فروش.ش��رکت.مارال.درب.شیراز.با.بیان.اینکه.آذر.ماه.

خط.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.این.ش��رکت.به.بهره.برداری.می.رسد.و.در.نمایشگاه.انبوه.

س��ازان.شیراز.از.آن.رونمایی.خواهد.ش��د،.تصریح.کرد:.کلیه.ماشین.آالت.و.قالب.های.تولید.

پروفیل.خریداری.ش��ده.و.تالش.داریم.آذرماه.در.نمایش��گاه.انبوه.سازان.شیراز.از.این.پروفیل.

رونمایی.کنیم..وی.در.همین.خصوص.افزود:.با.توجه.به.اینکه.در.نمایش��گاه.انبوه.س��ازان.با.
عنوان.اسپانسر.نمایشگاه.وارد.شویم،.ارائه.محصول.جدید.نیز.بسیار.حائز.اهمیت.می.آید..

گلپی��چ.زاده.در.خصوص.اوضاع.و.احوال.صنعت.پنجره.دوجداره.به.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.

ایرانیان.اظهار.کرد.:.با.توجه.به.ش��رایط.اقلیمی.کشور.ما.و.پدیده.نوظهور.ریزگردها.که.باعث.

تغییر.رنگ.در.پروفیل.پنجره.می.ش��ود،.به.نس��بت.دیگر.کش��ورهای.منطقه.از.حیث.استقبال.

مردمی.از.این.پنجره.ها.با.کاهش.شدید.مواجه.بوده.ایم..وی.با.ابراز.خرسندی.از.مصوبات.نظام.

مهندس��ی.ساختمان.که.اس��تفاده.از.پنجره.دوجداره.را.را.از.اصول.مهندسی.ساختمان.و.الزم.
االجرا.اعالم.کرده.اس��ت،.خاطر.نش��ان.کرد:.ابالغ.این.مصوبه.در.رش��د.و.تکامل.این.صنعت.

نقش.بسیار.مهمی.ایفا.کرده.است..

4. نظام مهندسی به داد صنعت پنجره رسید

.مدیر.بازرگانی.ش��رکت.رونیز.دریان.با.بیان.اینکه.برای.اولین.بار.از.پروفیل.های.لمینیت.

سولکس.دکونیک.محصول.کشور.بلژیک.در.نمایشگاه.حاضر.شده.ایم،.از.جمله.ویژگی.اصلی.

ای��ن.پنج��ره.را.چنین.توصیف.کرد:.این.محص��ول.رنگ.و.نمای.آلومینیوم.را.داش��ته،.با.این.

ویژگی.که.قابلیت.عایق.بودن.پروفیل.را.هم.داراس��ت..امید.احمدی.در.ادامه.اظهارات.خود.با.

اش��اره.به.اینکه.تولید.پنجره،.فعالیت.غالب.این.ش��رکت.می.باشد.افزود:.پس.از.سال.ها.حضور.

در.نمایش��گاه.در.و.پنجره.برای.اولین.بار.در.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.حاضر.شده.ایم..وی.

س��طح.کیفی.این.نمایش��گاه.را.بس��یار.جالب.توجه.و.با.کیفیت.مطلوبی.ارزیابی.کرد..احمدی.

معرفی.محصوالت.جدید.در.نمایش��گاه.و.تصاحب.سهم.بیشتر.بازار.را.از.جمله.اهداف.حضور.

در.نمایشگاه.این.شرکت.برشمرد.و.آینده.صنعت.پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.سی.را.به.گشایش.

در.فضای.سیاس��ی.و.اقتصادی.کشور.ربط.داد.و.تصریح.کرد:.اگر.توافقات.انجام.شود،.در.گام.
نخست.مسیر.حضور.پروفیل.های.خارجی.در.ایران.هموار.می.شود.و.همین.مسئله.باعث.ارتقا.

سطح.کیفی.پروفیل.های.داخلی.نیز.خواهد.شد..

5. تولید مطلوب با واردات مرغوب

.بهادر.نامجو.مدیر.فروش.ش��رکت.ونوس.شیش��ه،.شیش��ه.های.رنگی.جهت.استفاده.در.

بین.کابینت.ها.همچنین.دیواره.های.داخلی.س��اختمان.و.شیش��ه.های.ض��د.حریق.را.از.جمله.

محص��والت.جدید.این.ش��رکت.توصیف.کرد..وی.ب��ا.ابراز.تاس��ف.از.تحریم.های.موجود.در.

بازار.بین.المللی.گفت:.تحریم.ها.اجازه.ورود.پنجره.های.جدید.را.به.داخل.کش��ور.از.ما.س��لب.

کرده.اس��ت..وی.گفت:.این.پنجره.ها.منحصربفرد.بوده.که.به.پنجره.لوور.معروف.اس��ت؛.این.

دست.از.پنجره.ها.در.ایران.بسیار.کم.کار.می.شوند..وی.دلیل.استفاده.کم.را.دارا.نبودن.مهارت.

ویژه.نصب.پنجره.لوور.و.همچنین.قیمت.باالی.آن.دانس��ت..به.گفته.نامجو،.پنجره.لوور.در.

داخل.فضای.پنجره.س��اختمان.قرارگرفته.و.از.جمله.پنجره.های.بازش��و.محسوب.می.شود،.در.

جلوی.این.پنجره.به.فاصله.10.سانتی.متر.یک.پنجره.متحرک.مجزا.تعبیه.شده.که.به.عنوان.

س��ایه.بان.نیز.ازآن.استفاده.می.ش��ود.و.البته.نمای.بسیار.زیبایی.نیز.به.پنجره.می.دهد..نامجو.

نمایشگاه.امسال.را.نسبت.به.سال.پیش.بهتر.ارزیابی.کرد.و.سطح.کیفی.آن.را.نشات.گرفته.از.

بازدیدکنندگان.حرفه.ای.و.تخصصی.دانس��ت..مدیر.فروش.ونوس.شیشه.یادآوری.و.شناسایی.
عنوان.تجاری.این.شرکت.را.در.نمایشگاه.از.دستاوردهای.مهم.این.شرکت.ذکر.کرد..

6. بازدیدکنندگان حرفه ای و تخصصی راز نمایشگاه شیراز

.جمال.خزوی.نیا،.مدیر.ش��رکت.پنجره.س��ازی.پارس.تولید.کنن��ده.پنجره.یو.پی.
وی.س��ی.با.برند.هافمن.و.نماینده..هافمن.در.اس��تان.فارس.ارزیابی.خود.را.از.نمایشگاه.
چنین.عنوان.کرد:.امس��ال.بازدید.کنندگان.بس��یاری.از.غرفه.ما.بازدید.کردند،.اما.میزان.
دستاوردها.و.موفقیت.مان.بعد.از.نمایشگاه.و.در.بازار.مشخص.می.شود..وی.با.بیان.اینکه.
90.درصد.به.اهداف.خود.رسیده.ایم.خاطر.نشان.کرد،.حضور.در.نمایشگاه.ها.بسیار.مهم.
اس��ت.چرا.که.حضوردر.نمایش��گاه.برابر.معرفی.برندمان.در.صنعت.می.باشد..خزوی.نیا.
پنجره.3.جداره.را.به.عنوان.محصول.جدید.این.ش��رکت.معرفی.کرد.و.با.اشاره.به.رکود.
در.صنعت.ساختمان،.کلیه.همکاران.خود.را.به.توجه.ویژه.به.مقوله.کیفیت.تشویق.کرد.تا.
جامعه.نسبت.به.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.دلسرد.نشود..وی.درادامه.دلسردی.جامعه.را.
از.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.به.تولیدکاال.بی.کیفیت.و.ارائه.آنها.به.مشتریان.تعمیم.داد.

7. توجه به کیفیت راز نجات صنعت
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.جواد.دهقان.دارای.تندیس.کیفیت.و.لیسانس.بهترین.درو.پنجره.و.مسئول.اتحادیه.صنف.

درو.پنجره.سازان.شیراز.و.البته.مدیرعامل.شرکت.دروپنجره.دهقان.پیرامون.محصوالت.جدید.

این.شرکت.عنوان.کرد:.امسال.یراق.خاصی.را.به.سبد.محصوالت.خود.اضافه.کرده.ایم،.از.آن.

میان.می.توان.به.یراق.آالت.فورلند.اس��الید.و.توری.که.در.این.نمایشگاه.و.دوره.های.پیشین.

به.عالقمندان.عرضه.شده.است..دهقان.حضور.در.نمایشگاه.های.تخصصی.را.از.این.باب.که.

شرکت.ها.با.ارائه.محصوالتشان.به.کارفرمایان.آخرین.دستاوردهای.خود.را.به.بازدید.کنندگان.

عرضه.می.کنند،.قابل.دفاع.می.داند.و.البته.تایید.می.کند.که.نمایشگاه.امسال.صنعت.ساختمان.

نسبت.به.دوره.های.گذشته.آن.ضعیف.تر.شده.و.علت.آن.را.رکود.بازار.مسکن.می.داند...او.در.

گفتگو.با.پنجره.ایرانیان.اظهار.کرد:.با.توجه.به.شرابط.و.ویژگی.های.شهر.شیراز.از.جمله.تابس.

نور.بس��یار.شدید.آفتاب،.برخی.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.تغییر.رنگ.می.دهند،.اما.آلومینیوم.

ای��ن.خاصیت.را.نخواهد.داش��ت،.به.همین.جهت.تلفیقی.از.ای��ن.دو.را.در.یک.پنجره.به.بازار.

عرضه.کردیم،.به.شکلی.که.نمای.بیرونی.را.آلومینیوم.و.نمای.داخل.یو.پی.وی.سی.کار.شده.

است..دهقان.افزود:.این.محصول.جدید،.پنجره.ای.است.از.ترکیب.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.سی.

با.دوخت.المان.که.برای.اولین.بار.چنین.ترکیبی.به.بازار.عرضه.شده.است..رییس.انجمن.در.

و.پنجره.شیراز.در.خصوص.مسولیت.انجمن.اذعان.داشت:.بنده.و.همکارانم.در.انجمن.شیراز.

توافقی.با.کارگاه.های.فنی.حرفه.ای.و.دانش��کده.فنی.باهنر.داش��ته.ایم.که.براس��اس.آن.مجوز.

تاس��یس.کارگاه.آموزشی.فنی.و.علمی.پنجره.را.اخذ.کرده.تا.آموزش.های.الزم.و.کاربردی.به.

کارگران.و.هم.اس��تادکاران.واحدهای.تولیدی.ارائه.شود..وی.در.پایان.اظهارات.خود.با.اشاره.

به.بیش.از.8س��ال.فعالیت.نشریه.پنجره.ایرانیان.تاکید.کرد:.تالش.های.نشریه.پنجره.ایرانیان.
به.افزایش.کیفیت.و.آگاهی.بیشتر.نسبت.به.استانداردها.کمک.کرده.است.

8. رکود بازار مسکن نمایشگاه را از رونق انداخت

.بهراد.آزادی.مدیر.عامل.شرکت.ایستاوین.و.آزمایشگاه.ایستاتست.در.خصوص.تازه.ترین.

اقدامات.این.ش��رکت.عنوان.داش��ت:.تفاهم.نامه.ای.با.بانک.مسکن.و.انجمن.انبوه.سازان.به.

امضا.رس��انده.ایم،.البته.بانک.مس��کن.با.30.تولید.کننده.برتر.و.صاحب.نام.حوزه.های.مختلف.

س��اختمان.چون.سیمان.فارس.،.س��رامیک.حافظ.و....جهت.ساخت.پروژه.های.خود.به.تفاهم.

رس��یده.است.و.مفتخر.هستیم.که.اعالم.کنم.که.تنها.ش��رکت.تولیدکننده.پنجره.نیز.شرکت.

ایستاوین.انتخاب.ش��ده.است.وی.در.ادامه.اظهارات.خود.در.خصوص.فعالیت.های.آزمایشگاه.

ایستاتس��ت.گفت:.آزمایش��گاه.به.خوبی.فعالیت.سیس��تماتیک.خود.را.ادامه.می.دهد.و.همواره.

آماده.ارائه.خدمات.آزمایشگاهی.خود.به.در.خواست.کنندگان.است..وی.با.بیان.اینکه.دریافت.

گواهینامه.اس��تاندارد.به.ارتقا.س��طح.کیفی.پنجره.می.انجامد،.خاطرنش��ان.ک��رد:.با.توجه.به.

رقابت.ش��دید.قیمتی.در.ب��ازار.در.و.پنجره،.برخی.از.تولیدکنندگان.صرف��ا.به.مونتاژکاری.رو.

آورده.و.ب��ه.کیفی��ت.محصول.هیچ.توجهی.ندارند.که.این.دس��ته.از.واحده��ای.تولیدی.غالبا.

مخاطب.آزمایش��گاه.نیس��تند..مدیرعامل.ایستاوین.گفت:.دریافت.نش��ان.استاندارد.برای.آن.

دس��ته.از.واحده��ای.تولیدی.حائز.اهمیت.اس��ت.که.به.ارائه.محصول.ب��ا.کیفیت.توجه.قابل.

مالحظه.ای.دارند.و.مش��تریان.آزمایشگاه.ایستاتست.غالبا.از.این.طیف.هستنند،.این.گروه.که.

دریافت.نش��ان.اس��تاندارد.را.هم.از.حیث.کیفیت.محصول.و.هم.استفاده.در.پنل.تبلیغاتی.خود.

الزم.می.دانند،.از.جمله.مش��تریان.آزمایش��گاه.محسوب.می.شوند..آزادی.در.ادامه.افزود:.ما.در.

خصوص.اعطای.نش��ان.اس��تاندارد.با.انجمن.تولیدکنندگان.درو.پنجره.به.تفاهم.رسیده.ایم.و.

آزمایش��گاه.همکار.انجمن.محسوب.می.ش��ویم.اما.با.وجود.اعالم.کتبی.هیات.مدیره.انجمن.

تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.به.کلیه.اعضا.خود.متاسفانه.تنها.3.یا.4.واحد.تولیدی.

برای.دریافت.نش��ان.استاندارد.مراجعه.کرده.اند..البته.این.در.حالی.است.که.خیلی.ازهمکاران.

به.استانداردس��ازی.تولیدات.خود.عالقه.وافری.دارند..آزادی.خاطرنشان.کرد:.اگر.شرکتی.که.

بخواد.عالمت.استاندارد.داشته.باشد.باید.نشان.تجاری.آن.نیز.دارای.نشان.استاندارد.باشد،.از.

همین.رو.الزم.اس��ت.از.فیلترهای.مختلفی.عبور.کند.که.این.خود.یک.پروسه.طوالنی.است؛.

از.آن.جمله9.می.توان.به.گذراندن.دوره.آموزش��ی.چندماهه.ای.که.مسئول.کنترل.کیفیت.باید.

طی.کند..آزادی.در.خصوص.کیفیت.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.عنوان.کرد:.نمایشگاه.صنعت.

ساختمان.شیراز.نسبت.به.سال.گذشته.از.کیفیت.بهتری.برخوردار.است..وی.با.دعوت.مصرف.

کنندگان.به.استفاده.از.جنس.با.کیفیت.خاطرنشان.کرد:.کارفرمایان.و.ساختمان.سازها.اکنون.

ب��ه.کیفیت.توجه.می.کنند،.باید.به.این.مهم.اذعان.داش��ت.که.در.و.پنجره.ها.تنها.در.ظاهر.به.

یکدیگر.ش��بیه.هس��تند،.اما.به.لحاظ.س��اختار.و.کیفیت.و.موارد.دیگری.از.این.قبیل.پنجره.ها.

بسیار.متفاوت.از.یکدیگر.می.باشند..وی.افزود.:.استانداردسازی.در.پنجره.ها،.کار.واحد.بازرگانی.
و.فروش.واحدهای.تولیدی.را.نیز.تسهیل.می.کند..

10. تقاضای دریافت استاندارد کمتر از انگشت یک دست

..اس��ماعیل.ایلیاد،.نماینده.پروفیل.وین.تک.در.اس��تان.فارس،.نمایشگاه.های.تخصصی.

را.ب��ه.عنوان.یک.فرصت.طالیی.جهت.اس��تفاده.اهالی.صنع��ت.می.داند.و.بازخورد.حضور.در.

نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.شیراز.را.به.بعد.از.نمایشگاه.موکول.کرد..وی.همچنین.شناسایی.

بیش.از.پیش.محصوالت.این.شرکت.و.نیز.ارائه.و.رونمایی.از.تازه.های.تولید.و.آشنایی.مصرف.

کنندگان.با.برند.این.شرکت.را.از.جمله.اهداف.این.حضور.در.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.شیراز.

عنوان.کرد..وی.در.خصوص.محصول.جدید.تولید.ش��ده.در.این.ش��رکت.گفت:.پنجره.جدید.

که.در.س��طح.استان.فارس.اجرا.ش��ده.اس��ت،.پنجره.های.فول.فولکس.واگنی.،.آدابتوری.یا.

فرانسوی.است.که.فضایی.را.اشغال.نکرده.و.تا.3.متر.فضای.آزاد.را.در.اختیار.قرار.خواهد.داد..

بیشتر.و.تولید.با.کیفیت.را.الزمه.پیشبرد.صنعت.پنجره.دو.جداره.یو.پی.وی.سی.عنوان.کرد.مدیر.فروش.این.شرکت.با.بیان.اینکه.تا.80درصد.به.اهدافمان.در.نمایشگاه.رسیده.ایم..تالش.

9. به 80درصد اهداف مان رسیده ایم
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فربد؛ کیفیت غالب با استاندارد برتر صنعت پنجره
در گفتگوی پنجره ایرانیان با فربد پاکروش عنوان شد

 بنیان تغییرات در پروفیل فربد با تکمیل سـبد محصوالت و رونمایی از شـعار و 
باور »کیفیت غالب است« کلید خورد. آیا پشت این شعار، تغییراتی در مسیر پروفیل 

فربد ایجاد کرده است؟ 
ما.ابتدا.سعی.کردیم.کیفیت.و.تنوع.سبد.محصوالت.خود.را.به.حداکثر.میزان.ممکن.افزایش.
دهیم.تا.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.بهترین.انتخاب.را.داش��ته.باش��ند..با.تحوالتی.که.از.سال.
گذش��ته.رخ.داد.،.سیاس��ت.فروش.پروفیل.فربد.هم.بر.اس��اس.اصول.تعریف.شده.تغییر.کرد.
که.این.سیاس��ت.دو.رویکرد.متفاوت.داش��ت؛.اول.اینکه.تمرکز.روي.خدمات.پس.از.فروش.و.

حفظ.کیفیت.پنجره.هاي.ساخته.شده.با.برند.پروفیل.فربد.و.دوم.نوع.سیستم.فروش.و.انتخاب.

ش��رکت.های.همکار.بود..به.این.ترتیب.فربد.به.جاي.اینکه.بخواهد.س��هم.عمده.اي.از.بازار.را.

در.اختیار.داشته.باشد،.براي.حمایت.از.تولیدکنندگان.پنجره.استاندارد.اعالم.کردیم.که.در.هر.

مرک��ز.اس��تان.حداکثر3.نماینده.فعال.جذب.خواهیم.کرد.که.ای��ن.3.نماینده.باید.حداقل.هاي.
استاندارد.را.رعایت.کنند.

 حداقل استاندارد تعریف شده پروفیل فربد شامل چه مواردی می شود؟
.از.آن.جمل��ه.مي.توان.موارد.زیر.اش��اره.کرد:.دارا.ب��ودن.کارگاه.باالي.300.متر،.دارا.بودن.

ره:
شـا

ا

پروفیل فربد؛ کیفیت غالب اسـت. این نه یک شـعار که باوری است در شـرکت کار تجارت فربد از تولیدکنندگان به نام پروفیل های یو .
پی.وی.سی برای تحقق یکی از اهداف نجات بخش صنعت در و پنجره یو .پی.وی.سی ایران. فربد پاکروش، مدیرعامل شرکت در گفتگو 
با پنجره ایرانیان از تحوالت آینده پیش روی صنعت در و پنجره می گوید و البته مسـیری که پروفیل فربد ترسـیم کرده سـخن به میان 
می آورد. صریح اما شفاف می گوید که استانداردهایی تدوین و به اجرا گذاشته می شود که شرکت ها و کارگاه های تولیدی در و پنجره که 
بخواهند پروفیل فربد را در کنار خود داشته باشند، ملزم به رعایت این استانداردها هستند. او پیش از این که دغدغه سهم برتر و فروش 
بیشتر در بازار را داشته باشد، می خواهد نام پروفیل فربد را در بین ممتازها و سرآمدهای صنعت پروفیل یو .پی.وی.سی ایران نگه دارد. 
نقشـه راه ترسـیم شده برای در اختیار داشـتن پروفیل فربد جهت تولید در و پنجره های یو .پی.وی.سی استاندارد و دارای کیفیت ممتاز 
البته روشن است؛ چه اینکه به گفته این عضو انجمن صنایع پروفیل یو .پی.وی.سی ایران، در هر استان تنها 3 نماینده یا کارگاه تولید در 
و پنجره یو .پی.وی.سی می توانند همکار فربد باشند. پروفیل فربد که ششمین فستیوال رقابت صنعت در و پنجره ایران را در بهمن ماه 
سال گذشته با کلید زدن کمپین تبلیغاتی »پروفیل فربد؛ کیفیت غالب است« کلید زد، با در اختیار داشتن متنوع ترین سبد کاالیی و مقاطع 
مختلف پروفیل های اصلی و فرعی برای تولید در و پنجره های یو .پی.وی.سی، حاال توانسته است انتظارات کیفی از پروفیل های یو .پی.وی.

سـی را در نزد کیفیت پسـندان و دوستداران پنجره های دوسـتدار محیط زیست و آرامش در محیط زندگی شهروندان ایران به سطحی 
باالتر برساند. گفتگوی خبرنگار پنجره ایرانیان با فربد پاکروش، مدیرعامل شرکت کار تجارت فربد از شناخته شدن ترین تولیدکنندگان 

پروفیل های یو .پی.وی.سی با نشان تجاری فربد، چشم انداز روشن این برند ملی را به تصویر می کشد. بخوانید:
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حداقل.2.س��ال.سابقه.کار.و.اس��تفاده.از.مواد.اولیه.اي.که.از.برندهاي.برتر.دنیا.باشند.و.همین.

طور.کارگاه.هایي.که.تنها.از.یک.یا.دو.نوع.پروفیل.در.محصوالت.خود.اس��تفاده.مي.کنند..اما.

خط.قرمز.فربد،.پخش.پروفیل.بود.و.این.را.در.گفتگوي.گذشته.ام.با.نشریه.پنجره.ایرانیان.هم.
عنوان.کردم.که.پخش.پروفیل.را.فربد.به.هیچ.کس.واگذار.نمي.کند..

 چرا این خط قرمز را تعیین کرده اید؟
نخس��ت.به.این.دلیل.که.ما.در.هر.اس��تاني.بتوانیم.نظارت.دقیق.و.سرویس.دهي.بهتري.به.
مش��تري.داشته.باش��یم،.دوم.اینکه.به.دلیل.تعدد.مشتري.در.هر.استان.و.شهرستان،.از.رقابت.
بین.نمایندگان.و.همکاران.فربد.جلوگیري.کنیم؛.درواقع.از.رقابت.بین.مصرف.کنندگان.فربد.
با.یکدیگر.جلوگیري.کردیم.و.در.هر.مرکز.استاني.تنها.3.نماینده.فربد.وجود.دارد.و.در.هر.شهر.
یک.نماینده.با.توجه.به.سیاس��ت.هاي.ش��رکت.می.تواند.همکار.ما.باشد.تا.بتوانیم.حمایت.هاي.
مادي.و.معنوي.از.نماینده.هاي.خود.را.هدفمند.و.موثر.اجرا.کنیم؛.مانند.تبلیغات.مشترک.و.یا.
حضور.مشترک.در.نمایشگاه.و.یا.ارجاع.پروژه.هاي.بزرگي.که.به.فربد.سپرده.مي.شود.و.طبیعتا.

ماهم.با.نماینده.هاي.خود.در.این.پروژه.ها.شرکت.مي.کنیم..
 تدویـن اسـتانداردهای سـاخت و نصـب در و پنجـره یو .پی.وی.سـی بـرای 

شرکت های همکار فربد با چه مبنایی دنبال می شود؟
همانطور.که.می.دانید.سیاس��ت.یکسان.س��ازي.قیمت.فروش.پنجره.های.س��اخته.ش��ده.با.
پروفی��ل.فرب��د.در.کل.کش��ور.و.بحث.نظارت.بر.کیفی��ت.تولید.پنجره.ها.اولی��ن.گام.فربد.در.
س��ال.93.بود..اما.در.س��ال.بعد.اتفاق.بي.نظیري.در.فربد.افتاد؛.براي.اولین.بار.در.ایران.هزینه.
استانداردس��ازي.نماینده.هاي.فربد.را.خود.ش��رکت.متقبل.ش��د.به.نحوی.که.یکي.از.بندهاي.
قرارداد.فربد.این.اس��ت.که.هر.شرکتي.که.با.فربد.قرارداد.مي.بندد.به.عنوان.مونتاژکار.و.حتي.
زیر.مجموعه.فربد.موظف.اس��ت.تا.پایان.س��ال.94.استاندارد.تشویقي.ساخت.و.مونتاژ.پنجره.
یو..پی.وی.س��ی.را.کس��ب.کند..الزم.به.ذکر.اس��ت.پروفیل.فربد.موفق.به.کسب.گواهي.رتبه.
یک.از.مرکز.تحقیقات.راه،.س��اختمان.و.مس��کن.از.نظر.کیفي.و.گواهي.اس��تاندارد.در.بخش.
پروفیل.شده.است..بنابراین.وقتي.یک.پروفیلي.خودش.رتبه.یک.کیفیت.را.دارد،.قاعدتًا.از.زیر.

مجموعه.خود.نیز.توقع.دارد.تا.پنجره.را.به.نحو.احسن.تولید.کند..
 توضیح دهید که استاندارد تشویقی به چه نحوی به نمایندگان تعلق می گیرد؟

طي.مذاکراتي.که.با.ش��رکت.و.آزمایشگاه.تخصصی.ایستاتس��ت.داشتیم،.کلیه.هزینه.هاي.

آزمایشگاهي.زیرمجموعه.هاي.خود.را.براي.کسب.استاندارد.تشویقي.براي.اولین.بار.در.ایران.

پرداخ��ت.خواهیم.کرد.و.حمایت.ویژه.خود.را.از.تولید.در.و.پنجره.های.با.کیفیت.و.اس��تاندارد.

انجام.خواهیم.داد..ما.س��عي.کردیم.براي.نماینده.هاي.خود،.یکسري.استاندارد.حداقلي.از.نظر.

س��اخت.پنجره،.نوع.متریال.مصرفي.و.نوع.ماشین.آالت.تعریف.کرده.تا.به.این.واسطه.بتوانیم.

همکاري.بیش��تري.با.دوس��تان.همکارداشته.باش��یم..به.همین.دلیل.از.چندین.مجموعه.برتر.

تأمی��ن.کننده.یراق.آالت.و.چن��د.مجموعه.برترتأمین.کننده.ماش��ین.آالت.که.از.نظر.کیفي.و.

اس��تاندارد.مورد.تأیید.مجموعه.فربد..باشند،.درخواست.همکاري.کردیم..در.همایش.خردادماه.

ک��ه.با.عن��وان.»همایش.همدلي.و.هم.زباني.در.س��ال.94«.برگزار.کردی��م.افزون.بر.حضور.
برتری��ن.تأمین.کننده.هاي.اصلي.یراق.آالت.و.ماش��ین.آالت.س��اخت.در.و.پنجره.یو..پی.وی.
سی.کشور،.اعضای.هیات.مدیره.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو..پی.وی.سی.هم.حضور.
داش��تند.تا.بتوانیم.از.نظرات.این.دوستان.برای.تدوین.استانداردهای.مطلوب.بهره.مند.شویم..
معتقدم.که.انجمن.یادش��ده.باید.اس��تاندارد.در.و.پنجره.های.یو..پی.وی.سی.را.اجباری.کند.که.
این.اس��تانداردهای.اجباری.از.جمله.در.ارتباط.با.پروفیل.و.شیش��ه.و.....می.تواند.تناقض.ها.و.

تضادهای.رقابتی.و.قیمتی.در.صنعت.را.کاهش.دهد.
 فکر نمی کنیم که سـاماندهي بیش از 3000 کارگاه تولید در و پنجره یو .پی.وی.

سی کار دشواری باشد
ترجیح.مي.دهم.تا.به.این.س��وال.پاسخ.ندهم،.چراکه.دوستان.در.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.
پنجره.یو..پی.وی.سی.سابقه.و.تجربه.شان.از.بنده.به.مراتب.بیشتر.است..قاعدتًا.این.مسئله.اي.
است.که.آنها.باید.تصمیم.بگیرند..اما.واقعیت.این.است.که.حداکثردر.بهترین.شرایط.1700.یا.
1800پنجره.ساز.داریم.که.شاید.زیر.30.درصد.آنها.از.نظر.کیفي.مورد.تأیید.هستند.و.استاندارد.
کار.مي.کنند،.بقیه.آنها.در.سطح.پایین.قرار.دارند.که.حتی.در.قد.و.قواره.یک.شرکت.پنجره.ساز.
نیس��تند..بنابراین.پیش.بیني.می.ش��ود.امسال.بازار.پنجره.ریزش.داش��ته.باشد.و.آن.هایي.که.
کیفیت.و.استاندارد.و.پشتوانه.مالي.دارند.تو.این.بازار.بها.خواهند.داشت.و.ماندگار.خواهند.بود..

 به نظر شما تولید کنندگان پنجره یو .پی.وی.سی با چه مشکالتي روبرو هستند؟
اولین.مشکل.شان.سردرگمي.بازار.از.نظر.کیفي.است.که.متاسفانه.به.علت.تنوع.پروفیل.های.
موجود.در.بازار.و.فعالیت.تعداد.زیاد.کارگاه.های.پنجره.ساز.غیر.استاندارد.مصرف.کننده.نهایی.
دچار.سردرگمی.ش��ده.اس��ت..ش��گفت.اینکه.صنف.در.و.پنجره.و.پروفی��ل.در.زمینه.تبلیغات،.
متاس��فانه.کاالي.س��اختماني.را.با.کاالي.مصرفی.روزانه.جامعه.اش��تباه.گرفته.است..چرا.که.
تبلیغ��ات.در.هم��ه.جاي.دنیا.ب��راي.کاالهاي.مصرفي.ش��دت.و.تک��رار.دارد.و.هیچ.جاي.دنیا.
نمي.بینید.که.این.حجم.تبلیغات.براي.کاالي.س��اختماني.و.یا.کاالي.س��رمایه.اي.انجام.ش��ود..
فراموش.نکنیم.که.پنجره.یک.کاالي.س��رمایه.اي.اس��ت.و.اگر.س��اختمان.حداقل.عمرش.30.
س��ال.باش��د،.تبلیغات.کاالهای.س��اختمانی.روش.خاص.خود.را.می.خواهد.و.باید.تفاوت.آن.با.
تبلیغ.کاالهایی.مصرفی.چون.گوش��ي.موبایل،.محصوالت.خوراکي،.پوش��اک.و.خودرو.تفاوت.
کند..معموال.بر.روي.کاالهای.ساختماني.که.کاالي.سرمایه.اي.هستند،.درهیچ.کجاي.دنیا.این.
حجم.تبلیغات.را.نمي.بینید.و.این.متاسفانه.خودش.باعث.یک.ضربه.بزرگ.به.این.صنعت.شده.
است..اما.نکته.اي.که.باعث.خوشحالي.است.اینکه.انجمن.پنجره.براي.جذب.اعضایش.یکسري.
استانداردهاي.حداقلي.داشته.است.که.سطح.استاندارد.تولید.را.فدای.افزایش.اعضا.نمی.کند.

 اسـتاندارد هایي که مد نظر فربد اسـت با استانداردهاي مرسـوم که وجود دارد 
تغییر دارد؟

استانداردهایي.که.مد.نظر.فربد.است.در.3.قسمت.خالصه.مي.شود.
نخس��ت.اس��تاندارد.پروفیل.ک��ه.پروفیل.فرب��د.این.اس��تاندارد.را.دارد.و.کامل.ترین.س��بد.
محصوالت.به.پنجره.ساز.این.امکان.را.مي.دهد.که.بیشترین.تنوع.محصول.را.داشته.باشد..دوم.
استاندارد.ساخت.در.و.پنجره.ها.هم.مربوط.به.محصوالت.مصرفي.مي.شود.که.در.قرارداد.فربد.
به.نمایندگان.اش.تأکید.مي.ش��ود.که.به.عنوان.مثال.حداقل.از.گالوانیزه.1/25.استفاده.کنند.و.
پیچ.نصب.را.چگونه.باید.نصب.کنند.و.سایر.مسائلي.که.به.تولید.و.نصب.مربوط.مي.شود.سوم.
هم.به.نوع.ماشین.آالت.مورد.استفاده.بر.می.گردد..به.عنوان.مثال.پروفیل.فربد.به.هیچ.عنوان.
به.کارگاهي.که.انبار.مس��قف.پروفیل.نداش��ته.باشد.و.کارگاه.زیر.300.متر.باشد.براي.دستگاه.
تک.سر.و.کارگاه.زیر.500.متر.براي.دستگاه.دو.سر.به.هیچ.عنوان.نمایندگي.نمي.دهد..اولین.
شرط.پروفیل.فربد،.قبل.ازعقد.قرارداد.این.است.که.ممیزي.و.بازدید.از.کارگاه.و.احراز.سابقه.
پنجره.س��از.باید.انجام.گیرد..به.همین.واس��طه.ما.درخواس��تي.که.از.همکاران.خود.در.بخش.
تأمین.کنندگان.فروشندگان.یراق.آالت،.فروشنده.گان.ماشین.آالت.داشتیم،.این.بوده.که.برای.
تدوی��ن.این.ممیزی.ها.به.ما.کمک.کنند.تا.بتوانیم.در.هر.اس��تان3.نمایندگي.جذب..کنیم.که.
بهترین.ها.در.هراس��تان.باشند.و.براي.این.کار.فعال.سرمایه.گذاري.کالني.انجام.داده.ایم..البته.
هم.اکنون.نیز.روي.محصوالت.فربد.سوبسید.پرداخت.مي.کنیم.و.قطعًا.قیمت.پروفیل.فربد.به.
زودي.و.از.اواخر.س��ال.94.یک.افزایش.قیمت.ش��دید.خواهد.داشت.چرا.که.ما.هزینه.تبلیغات.

را.به.کاهش.قیمت.تمام.شده.پروفیل.فربد.اختصاص.داده.ایم.
 با این شـرایط ویـژه اي که براي نماینده ها گذاشـتید تا پایان سـال 94 نگران 

ریزش نماینده ها نیستید؟
البت��ه.از.اول.نماین��ده.زیادي.جذب.نکردیم.که.امروز.بخواهد.ری��زش.کند،.پروفیل.فربد.از.
روز.اول.اس��تانداردهاي.خودش.را.رعایت.کرده.و.به.هیچ.عنوان.از.روز.اول.به.هر.ش��خصي.
نمایندگي.نداده.که.امروز.نگران.ریزش.آن.باش��د..نکته.مهم.این.اس��ت.که.به.هیچ.عنوان.در.
نمایندگي.ه��اي.فربد.ریزش.وجود.ندارد،.چون.در.همان.روز.اول.این.نماینده.ها.دقیق.انتخاب.
ش��ده.اند..معموال.شرکت.هایي.ریزش.دارند.که.در.را.باز.گذاشته.و.هر.کسي.به.دایره.حمایتي.
آنها.وارد.مي.شود..سپس.شاهد.این.اتفاق.مي.باشند.که.کنترل.از.دست.شان.خارج.شده.است..
آنگاه.س��عي.مي.کنند.با.برگزاري.همایش.ها.و.راه.اندازي.طرح.هاي.ممیزي.خود.را.به.س��طح.
مطلوبي.بازگردانند..در.واقع.هدف.ما.در.مجموعه.کار.تجارت.فربد.این.است.که.با.کیفیت.ترین.
پروفیل.بازار.را.عرضه.کند..ما.قصد.نداریم.سهم.اعظمي.از.بازار.را.در.اختیار.بگیریم.بلکه.قصد.

داریم.تا.باالترین.کیفیت.را.در.بازار.داشته.باشیم..
 سازو کار شما جهت نظارت و کنترل بر عملکرد نمایندها چیست؟ 

وقتي.در.هر.اس��تاني.تعداد.نماینده.ها.محدود.است.قاعدتًا.تعداد.پیش.فاکتورها.وپروژه.هایي.

که.از.طرف.اجرا.مي.ش��ود،.مش��خص.اس��ت.که.چه.ش��خصي.و.چه.فردي.این.پروژه.را.اجرا.

مي.کند..یکي.از.ش��رایط.فربد.این.اس��ت.که.وقتي.پروژه.اي.با.پروفیل.فربد.اس��تعالم.گرفته.

مي.ش��و،د.به.واس��طه.اینکه.پروفیل.فربد.با.کیفیت.اس��ت،.خیلي.ها.با.اینکه.با.فربد.همکاری.
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ندارند،.خود.را.نماینده.فربد.معرفی.می.کنند...اولین.نکته.ای.که.ما.به.مصرف.کننده.ها.همواره.

اعالم.کرده.ایم،.این.اس��ت.که.برگه.نمایندگي.و.احراز.هویت.آن.ش��خص.را.از.دفتر.مرکزی.

فربد.استعالم.کنند،.نکته.دوم.اینکه.وقتي.تعداد.نماینده.ها.محدود.مي.شود،.قدرت.نظارت.هم.

بیش��تر.می.ش��ود،.البته.در.پروژه.هاي.مشخص.و.معین.در.هر.اس��تان،.فربد.یک.تیم.نظارتي.

ویک.تیم.فني.بس��یار.قوي.دارد،.که.متش��کل.از.3.نفربوده.و.براي.100.مش��تري.یک.تیم.3.

نف��ره.فني.کفایت.مي.نماید.که.این.تیم.قب��ل.از.اعطاي.نمایندگي.از.کارگاه.بازدید.مي.کنند.و.

بعد.از.اعطاي.نمایندگي.و.خرید.اول.یک.دوره.آموزشي.رایگان.یک.هفته.اي.در.کارگاه.برگزار.

مي.کنند.که.در.این.دوره.در.مورد.س��اخت.،.نصب.و.بهاي.تمام.ش��ده.و.نحوه.فروش.آموزش.

داده.مي.شود..سیستم.فربد.این.است.که.روي.بحث.بهاي.تمام.شده.به.پنجره.سازهایش.کمک.

کند،.متاس��فانه.پنجره.سازهای.بسیاری.نمي.توانند.هزینه.تمام.شده.شان.را.شناسایي.کنند.که.

ما.به.نمایندگان.خود.کمک.می.کنیم..به.این.صورت.مي.توان.از.ارزان.فروشي،.خام.فروشي.و.یا.
بي.کیفیت.فروشي.در.صنعت.در.و.پنجره.یو..پی.وی.سی.جلوگیری.کرد.

 در حال حاضر چند نماینده دارید؟
.در.حال.حاضر70.نماینده.داریم.حداکثر.30.نماینده.تا.پایان.س��ال.جذب.خواهیم.کرد..در.
بعضي.از.استان.ها.ظرفیت.نماینده.ما.تکمیل.شده.ولی.در.برخی.از.استان.ها.که.ظرفیت.خالی.

وجود.دارد.تا.پایان.سال.نسبت.به.جذب.نماینده.اقدام.خواهیم.نمود..
 سطح کیفي پروفیل یو پي وي سي تولید داخل کشور را چگونه ارزیابي مي کنید؟
امروز.بازار.پروفیل.یو.پي.وي.سي.به.سه.بخش.تقسیم.شده.یک.بخش.که.حدود.40.درصد.
بازار.را.تامین.مي.کند،.در.اختیار.دو.یا.س��ه.تا.برند.اس��ت.که.فقط.به.واسطه.تبلیغاتي.که.دارند.
فروش.خوبي.نیز.دارند.و.پنجره.س��ازها.از.کیفیت.آنها.ناراضي.هس��تند.که.به.ش��دت.در.حال.
ریزش.هس��تند..براي.همین.با.هدف.جلوگیری.از.ری��زش.نمایندگان.خود.طرح.هاي.ویژه.اي.
اجرا.مي.کنند.و.از.خطوط.تولید.بازرس��ي.مي.کنند..اما.وقتي.یک.کاالیی.در.بازار.پخش.ش��د.و.
ح��دود.400،.500.ت��ا.کارگاه.این.محصول.را.عرضه.کردن��د،.دیگه.نظارت.کردن.غیر.ممکن.
اس��ت.و.به.نظر.من.حداقل.در.پروسه.دوس��اله.جواب.نخواهد.داد..به.عنوان.مثال.یه.سري.از.
پنجره.س��ازها.سراغ.یه.س��ري.برندهای.می.روند.که.تبلیغات.تلویزیوني.زیادی.دارند،.ولي.در.
نهایت.وقتي.از.آن.ها.حمایت.واقعی.نمی.ش��ود،.به.ضد.تبلیغ.تبدیل.می.ش��ود..اما.بخش.دوم.
بخش.میاني.بازار.اس��ت.که.در.این.بخش.6.یا.7.پروفیل.س��از.وجود.دارند.که.فعالیت.آن.ها.
از.نظر.کیفي.در.یک.س��طح.اس��ت..فربد.در.این.بین.قرار.دارد.و.اقب��ال.بازار.به.پروفیل.های.
با.کیفیت.و.قیمت.مناس��ب.اس��ت.که.بخش.میانی.س��هم.20.تا.25.درصدی.کل.بازار.را.در.
اختیار.دارد..سومین.بخش.هم.بخش.نازل.بازار.است.که.متاسفانه.تعداد.زیادی.برندها.در.این.
بخ��ش.فعالیت.مي.کنند..در.این.بخش.قیمت.مهم.اس��ت.و.کیفی��ت.کمترین.اهمیت.را.دارد..
این.بخش.حذف.ش��دني.نیست.اما.کارخانه.هایي.که.در.این.بخش.کار.مي.کنند،.حذف.شدني.
است.چون.وقتي.شما.کیفیت.را.فراموش.مي.کنید،.قطعا.کساني.وجود.دارند.که.از.شما.ارزان.تر.
مي.فروشند..شرایط.در.این.بخش.خیلي.خطرناک.است.به.نظر.من.ثبات.در.بخش.میاني.بازار.
بیش��تر.اس��ت.به.نظر.من.یک.کیفیت.عالي.و.با.یک.قیمت.رقابتي.به.مراتب.بهتراز.تبلیغات.

زیاد.و.قیمت.غیررقابتي.مي.باشد..
 شـما در نمایشـگاه درو پنجره تهران با شـعار کیفیت غالب اسـت وارد شدید، 

اکنون جایگاه پروفیل فربد را چگونه ارزیابي مي کنید؟
جایگاه.پروفیل.فربد.را.در.دو.س��طح.مي.توان.ارزیابي.کرد؛.هم.از.نظر.کیفي.و.خدمات.پس.
از.ف��روش.و.ه��م.از.نظر.جایگاه.قیمتي...فربد.از.نظر.کیفي.و.خدمات.پس.از.فروش.باالترین.
جایگاه.را.دارد.چراکه.س��بد.محصوالت.ما.از.جمله.کامل.ترین.س��بد.محصوالت.است.هم.از.
حیث.کیفیت.و.خدماتي.که.به.نماینده.هاي.خود.ارائه.مي.کند؛.از.نظر.قیمتي.در.قسمت.میاني.
رو.به.باالي.بازار.است.که.هم.قیمت.رقابتي.را.دارا.بوده.وهم.کیفیت.الزم.را.دارد..لذا.جایگاه.

پروفیل.فربد.جایگاه.خاصي.است.که.چشم.داشتي.به.سهم.عمده.بازار.ندارد..
 به عنوان عضوء هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان پروفیل تاچه حد این انجمن 

به بلوغ و تکامل کامل رسیده است؟
واقعیت.این.اس��ت.که.اتفاقاتي.در.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.در3.س��ال.گذش��ته.افتاده.
که.از.زمان.تاس��یس.این.انجمن.تا.کنون،غیر.قابل.پیش.بیني.بوده.اس��ت..نکته.حائز.اهمیت.
اینکه.انجمن.پروفیل.به.واس��طه.سیاس��ت.گذاري.هاي.صحیحي.که.درابتدا.هیئت.موس��س.
این.انجمن.بنیان.نهاد.اس��ت،.امروزه.باالترین.درصد.عضوگیري.را.داراس��ت.و.از.40.شرکت.

تولیدکننده.پروفیل.یو..پی.وی.سی.ایران،.39.شرکت.عضو.انجمن.هستند.که.این.مهم.نشانه.

همدل��ي.این.صنعت.مي.باش��د..دوم.اینکه.برگزاري.جلس��ات.مکرر..هیئ��ت.مدیره.و.کارهاي.

زیر.س��اختي.که.انجام.داده،نش��ان.از.بلوغ.نس��بی.انجمن.دارد..از.جمله.پیگیری.اس��تاندارد.

پروفیل.های.وارداتی.و......البته.یک.نکته.مثبتي.که.در.رابطه.با.انجمن.پروفیل.مي.شود.گفت.

این.اس��ت.که.اگر.مس��ائل.صنفي.را.با.مسائل.بازرگاني.درون.بنگاه.ها.دخالت.ندهند،.خیلي.از.

مس��ائل.درخانواده.پروفیل.داخلي.حل.مي.ش��ود.بزرگان.عضو.انجمن.از.جمله.آقایان.خطیبي،.

طوس��ي،.صداقت،.آذري.پور.ماسوله،.معصومي.و.صفایي.و.سایر.دوستان.به.واسطه.بزرگي.و.

سابقه.اي.که.در.صنعت.دارند،.توانسته.اند.این.حس.صمیمي.رابرقرار.کنند..به.نظر.من.انجمن.
پروفیل.راه.خود.را.پیدا.مي.کند.و.ما.معتقدیم.انجمن.هاي.زیر.مجموعه.صنعت.در.و.پنجره.یو..

پی.وی.سی.زیر.نظر.انجمن.مادرکه.همانا.انجمن.پروفیل.است،.قرار.بگیرند..
 به نظر شـما تعرفه 20 درصدی واردات پروفیل یو .پی.وی.سی به منزله حمایت از 

تولید داخلی است یا تشویق واردات؟
درانجمن.صنایع.تولیدکنندگان.پروفیل.یو..پی.وی.س��ی،.دو.بحث.مورد.بررسي.است؛.یک.
بحث.استانداردس��ازي.و.تعریف.اس��تاندارد.براي.واردات.است.که.انجمن.پروفیل.به.شدت.بر.
روي.این.موضوع.تمرکز.دارد.و.همچنین.مذاکراتي.که.با.اداره.اس��تاندارد.انجام.ش��ده.است.تا.
حداقل.های��ي.براي.واردات.پروفیل.تعیین.ش��ود..به.نظ��ر.بزرگترین.خطري.که.این.صنعت.را.
تهدید.مي.کند،.بحث.تعرفه.ترجیحي.بین.ایران.و.ترکیه.است،.چنانچه.این.اثرات.این.توافق.را.
در.صنعت.نساجي.دیده.ایم.و.امروزه.روز.در.صنعت.کاشي.و.سرامیک.نیز.قابل.مشاهده.است..
چراکه.چنانچه.به.واسطه.تعرفه.هاي.ترجیحي.و.حجم.عمده.800.هزارتني.تولید.کشور.ترکیه،.
بزرگترین.تهدید.براي.بازار.ایران.ورود.برخی.پروفیل.هاي.بي.کیفیت.ترکیه.است.که.کارکرد.
محصول.بي.کیفیت.چیني.را.داراست..باید.اشاره.کنم.که.تعرفه.به.تنهایي.نمي.تواند.کمکي.به.
صنعت.بکند،.حتي.این.تعرفه.20.درصد.نیز،.در.صورت.اعمال.تعرفه.ترجیحي.ممکن.است.به.
2.درصد.کاهش.پیدا.کند..بحث.دوم.هم.به.کنترل.حجم.واردات.برمی.گردد.که.در.همه.جاي.
دنیا.حتي.طبق.قانون.تجارت.جهاني.در.کش��ورهاي.صنعتي.چون.ژاپن.نیز.که.قانون.تجارت.
جهاني.را.امضاء.نموده.اند،.همواره.ش��اهد.آن.بوده.ایم،.مثال.واردات.اقالمي.مانند.برنج.س��قف.

خاصي.برای.واردات.را.تعیین.کرده.اند..
 آیـا انجمـن تولیدکننـدگان درو پنجره توانسـته بـه نیازهاي اعضا خود پاسـخ 

شایسته بدهد؟ 
در.انجم��ن.به.عنوان.حامي.حضور.دارم.و.نمي.توان��م.در.مورد.این.نهاد.صنفی.نظر.بدهم.،.
چراکه.یک.پنجره.س��از.نیستم،.البته.انسان.هاي.بسیارشایسته.اي.در.هیئت.مدیره.این.انجمن.
مش��غول.به.فعالیت.هس��تند.که.قطعًا.این.عزیزان.هم.س��ابقه.کارش��ان.از.بنده.بیشتر.است.و.
ه��م.تجربه.ش��ان.و.تصور.مي.کن��م.باید.به.بزرگان.اعتماد.کرد؛.این.تنها.جمله.اي.اس��ت.که.

مي.توانم.بگویم..
 آیا ظرفیت تولید فربد پاسخ گوي نیازهاي نمایندگان خود مي باشد؟

فربد.امروز.باظرفیت.تولید.س��االنه.حدود.3000.تا.3500.تن.وارد.بازار.شده.است.و.شرکت.
کارتجارت.فربد.به.راحتي.می.تواند.پاسخ.گوي.نیازهای.این.دوستان.باشد..

 و سخن پایاني شما ...
در.پایان.ضمن.تش��کر.از.ش��ما.جا.دارد.که.به.اطالعیه.اي.که.اخیرا.از.ش��رکت.کار.تجارت.
فربد.منتشر.شده،.اشاره.کنم..شخصي.که.به.واسطه.یکي.از.دوستان.به.مجموعه.معرفي.شده.
بود،.تنها.از.غرفه.فربد.در.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.شیراز.وارد.و.خارج.شده.بود.و.هیچگونه.
ارتباط.رس��مي.با.این.مجموعه.نداش��ته.و.نماینده.فروش.و.پخش.کننده.یکي.از.محصوالت.
یراق.در.استان.فارس.محسوب.می.شود..متاسفانه.شخص.یادشده.در.میان.بیشتر.کارگاه.های.
در.و.پنج��ره.حضور.پیدا.کرده.بود.و.خ��ود.را.به.عنوان.پخش.کننده.پروفیل.و.نماینده.فروش.
فربد.مطرح.کرده.اس��ت..اول.سعي.کردیم.اطالع.رس��اني.کنیم.که.فرد.یادشده.نماینده.فربد.
نیس��ت.و.اگر.دوباره.این.اتفاق.تکرار.شود،.قطعًا.پیگیري.خواهیم.کرد..تاکید.می.کنم.فربد.در.
هی��چ.جاي.ایران.نماینده.پخش.پروفیل.ن��دارد.ودر.هیچ.جاي.دنیا.دفتر.فروش.ندارد.و.صرفًا.
فروش.فربد.از.طریق.دفترمرکزي.و.تیم.فروش.انجام.مي.پذیرد..نکته.دوم.اینکه.فربد.با.هیچ.
تامین.کننده.یراق.و.ماش��ین.آالتي.ش��راکت.تجاری.ندارد.و.تنها.به.عنوان.یک.تعیین.کننده.
اس��تاندارد.ساخت.پنجره.ها.با.برند.فربد،.یراق.ها.و.ماشین.آالتي.را.تایید.خواهد.کرد.که.داراي.

سابقه.کافي.و.کیفیت.مناسب.باشند..
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آك پروفیل کیفیت برتر و صادرات را هدف گرفت
پنجره ایرانیان از گردهمایي خانواده آک پروفیل گزارش مي دهد

 هم اندیشي براي کیفیت برتر
به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،..عصر.روز.پنجشنبه.6.خردادماه.1394.گردهمایي.
خانواده.بزرگ.آک.پروفیل.در.مجتمع.پذیرایي.ماهان.واقع.در.گرمدره.کرج.برگزار.ش��د..
در.این.گردهمایي.که.توس��ط.مدیران.جوان.ش��رکت.آک.پروفیل.ترتیب.داده.شده.بود،.
جمع.کثیري.از.مش��تریان.و.نمایندگان.این.ش��رکت.در.یک.فضاي.دوستانه.اما.جدي.

ت��الش.کردند.تا.با.هم.اندیش��ي.و.همفک��ري،.معایب.احتمالي.محصوالت.ش��رکت.را.

آسیب.شناس��ي.و.با.ارائه.پیشنهادهاي.کارشناسي.خود.به.مدیریت.شرکت.در.صدد.رفع.

آن.برآیند.و.البته.مزایا.و.محاسن.برتري.پروفیل.تولیدي.شرکت.را.ارتقا.دهند..در.ابتداي.

این.همایش.،مدیران.آک.پروفیل،.تولیدکننده.پروفیل.یو.پي.وي.سي..یک.به.یک.پشت.
تریبون.قرار.گرفتند.تا.دقایقي.با.مشتریان.خود.بي.هیچ.واسطه.اي.گفتگو.کنند..

ره:
شـا

ا

گردهمایي اعضاي خانواده صنعتي آک پروفیل در نخسـتین فصل سـال 1394 فرصتي را فراهم آورد تا مدیریت و دیگر مدیران ارشد این گروه 
صنعتي تولیدکننده پروفیل هاي یو.پي.وي.سي در فضایي صمیمي اما نقادانه به ارزیابي چالش ها و فرصت هاي پیش روي این برند ملي بپردازند. 
مجتمع تفریحي ماهان در منطقه گرمدره شهرستان کرج، ششم خردادماه میزبان میهماني بزرگ مدیران شرکت آک پروفیل بود و در نهایت این 
گردهمایي 2 سـاعته همگان با تایید کیفیت پروفیل هاي تولیدي با برند آک پروفیل تاکید داشـتند که هرگز نباید از حرکت به سمت کیفیت برتر 
غافل شد و تداوم مسیر انتخاب شده مي تواند راه را براي نفوذ پروفیل هاي یو.پي.وي.سي آک پروفیل در بازارهاي جهاني هموار تر سازد. مهندس 
رامین صحنه، مدیریت شـرکت آک پروفیل و همکاران اش سـنگ بناي تولید را در سال 1388 نهادند. مسیري سخت اما شایسته احترام و البته 
با سـرمایه گذاري سـنگین. خط تولید گروه صنعتي آک پروفیل در استان گلستان مستقر است، استاني که با وجود مردماني خوب و سخت کوش 
از بیکاري باال رنج مي برد و سـرمایه گذاري صنعتي در این اسـتان سرسـبز کشور، البته نشان از تعهد اقتصادي مدیران آک پروفیل جهت ایجاد 
اشتغال و رونق تولید در بیست و نهمین استان ایران دارد، چه اینکه چرخیدن موتور تولید آک پروفیل دستکم 300 شغل را به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم ایجاد کرده است. مدیریت شرکت آک پروفیل براي تولید محصولي با کیفیت برتر و داراي رقابت مصمم است و کمتر سخن مي گوید. 
انتخاب ماشین آالت مدرن و پیشرفته اروپا با برند میکروسان باعث شد تا در کنار تخصص و تعهد کادر فني و مهندسي شرکت و البته استفاده از 
مواد اولیه درجه یک، اقبال تولیدکنندگان در و پنجره یو.پي.وي.سي به محصوالت آک پروفیل افزایش یابد. روند پیشرفت شرکت آک پروفیل در 
 Best MAKINAایتالیا و Bottero نهایت مدیران این گروه صنعتي را بر آن داشت تا با سرمایه گذاري و خرید ماشین االت پیشرفته اروپایي نظیر
ترکیه و elumatec آلمان، خط تولید در و پنجره هاي یو.پي.وي.سي و شیشه هاي دوجداره را در سال 1390 راه اندازي کنند. چشم انداز شرکت 
آک پروفیل روشـن اسـت و عبور مدبرانه و هوشمندانه از بحران ناشي از نوسان شدید نرخ ارز در سال هاي اخیر و البته تنگناهاي ناشي از رکود 
سنگین اقتصادي در سال هاي 1390 و 1391 نشان داد که برند آک پروفیل توانسته است جزو سرآمدان عبور از دشواري ها و تنگناها باشد و باید 
منتظر خبرهاي مهم و خوش از این برند شایسته احترام ایران زمین در صنعت در و پنجره یو.پي.وي.سي باشیم. گزارش ویژه پنجره ایرانیان 

از گردهمایي خانواده آک پروفیل را بخوانید.
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 پیمان دوباره براي افزایش کیفیت
رامین.صحنه.مدیریت.ش��رکت.آک.پروفیل.در.این.مراس��م.پس.از.ارائه.توضیحات.
ویژه.اي.از.چگونگي.اداره.کارخانه.آک.پروفیل.و.نظام.مدیریتي.این.ش��رکت.و.تطبیق.
آن.با.نظام.هاي.مدیریتي.نوین.و.روز.دنیا.تاکید.کرد:.توجه.حداکثري.به.حقوق.مصرف.
کننده.نهایي.و.التزام.به.اصل.مشتري.مداري.جزو.اصول.بنیادین.آک.پروفیل.در.عرصه.
رقابت.اس��ت..این.عضو.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پي.وي.سي.مهمترین.هدف.
از.برگ��زاري.گردهمایي.خانواده.بزرگ.آک.پروفیل.را.پیم��ان.دوباره.با.نمایندگان.این.
شرکت.براي.حفظ.کیفیت.در.فرایند.ساخت.و.نصب.در.و.پنجره.هاي.یو.پي.وي.سي.با.
برند.آک.پروفیل.عنوان.کرد.و.افزود:.آشنایي.و.دیدار.از.نزدیک.با.مشتریان.و.نمایندگان.
آک.پروفیل.و.آگاهي.و.آش��نایي.نسبت.به.مشکالتش��ان.باعث.خواهد.شد.تا.بتوانیم.با.

همفکري.و.هم.اندیشي.و.نقد.همدیگر.در.مسیر.توسعه.و.پیشرفت.گام.برداریم.
مدیریت.ش��رکت.آک.پروفیل.با.اشاره.به.سابقه.برگزاري.همایش..خانواده.آک.پروفیل.
در.استان.هاي.دیگر.گفت:.همواره.به.آنچه.گفته.ایم.عمل.کرده.و.به.آنچه.خواسته.ایم،.
رسیده.ایم.و.مصمم.هستیم.بر.عهد.خود.با.نمایندگان.و.مصرف.کنندگان.مبني.بر.کاهش.
مصرف.انرژي.در.س��اختمان.هاي.کش��ور.با.اس��تفاده.از.در.و.پنجره.هاي.ساخته.شده.با.
پروفیل.هاي.یو.پي.وي.س��ي.آک.پروفیل.باقي.بمانیم..صحنه.اولین.هدف.این.شرکت.
را.در.س��ال.94.حفظ.مش��تریان.فعلي.خود.عنوان.کرد.و.افزود:.البته.نیم.نگاهي.هم.به.
مشتریان.جدید.داریم،.چرا.که.معتقد.هستیم.تامین.نیازهاي.مشتریان.فعلي.آک.پروفیل.
و.دقت.در.انتخاب.نمایندگان.جدید.بر.اساس.استانداردهاي.تولید.و.نصب.در.و.پنجره.
رمز.پیشرفت.ما.خواهد.بود..وي.تاکید.کرد:.با.توجه.به.سیاست.ها.و.استراتژي.که.براي.
س��ه.اس��تان.تهران.و.قزوین.و.البرز.داریم،.به.امید.خدا.ب��ا.افزایش.قالب.هاي.جدید.و.
تنوع.محصوالت.مان.و.اجرایي.ش��دن.طرح.توسعه.و.تحول.کارخانه.حتما.به.این.مهم.

خواهیم.رسید..
مدیری��ت.این.ش��رکت.تولید.کننده.پروفیل.یو.پي.وي.س��ي..در.ادامه.اظهاراتش،.با.
اش��اره.به.چالش.ه��اي.پیش.رو،.آینده.صنعت.تولید.پروفیل.یو.پي.وي.س��ي.را.مبهم.و.
نامعلوم.توصیف.کرد.و.افزود:.در.مقام.یک.تولید.کننده.با.مش��کالت.و.موانع.بس��یاري.
مواجه.هس��تیم.و.حت��ي.نمي.دانیم.کدام.دس��تگاه.دولت��ي.متولي.پیگی��ري.مطالبات.
تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پي.وي.س��ي.اس��ت،.با.این.وجود.با.عنای��ت.به.عبور.موفق.
از.بحران.هاي.ارزیي.و.تنگناهاي.ناش��ي.از.تحریم.و.دش��واري.هاي.برخاس��ته.از.رکود.
اقتصادي.مصمم.هستیم.که.حضوري.جدي.تر.و.موثر.در.بازار.داخلي.و.حتي.بازارهاي.
صادراتي.کش��ورهاي.همس��ایه.ایران.داشته.باش��یم..این.عضو.انجمن.تولیدکنندگان.
پروفیل.یو.پي.وي.سي.ایران.ابراز.امیدواري.کرد.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پي.
وي.س��ي.جدي.تر.و.فعال.تر.از.گذشته.عمل.کرده.و.به.مشکالت.و.موانع.تولید.پروفیل.

توجه.ویژه.اي.داشته.باشد..
 نمایندگان آک پروفیل؛ سربازان خط مقدم

در.ادام��ه.پورقاز.مدیر.بازرگاني.آک.پروفیل،.مش��تریان.و.نماین��دگان.آک.پروفیل.و.

پنجره.س��ازان.حاضر.را.به.س��ربازان.عرصه.صنعت.تش��بیه.کرد.و.گفت:.شما.به.مانند.

سربازاني.هستید.که.از.حریم.کشورمان.در.مقابل.تهاجم.بیگانه.قد.علم.مي.کنند.و.البته.

نمایندگان.و.مشتریان.یک.سرمایه.جاودانه.براي.برند.آک.پروفیل.به.شمار.مي.آیند..وي.
تصریح.کرد:.تالش.ش��ما.دوستان.که.سال.گذش��ته.در.تنگناهاي.بسیار.پنجره.یو.پي.
وي.سي..سر.خم.نکرده.و.در.خط.مقدم.جبهه.هاي.این.صنعت.به.کارخود.ادامه.دادید،.
شایسته.احترام.است.و.به.طور.حتم.آینده.و.چشم.انداز.بسیار.خوبي.پیش.روي.شماست..
وي.در.ادام��ه.س��خنان.خود.اضافه.کرد:.ش��ما.صنعتگران.عرصه.س��اختمان.در.برابر.
س��ختي.روزگار.سرخم.نکرده.و.قوي.تر.و.بزرگ.تر.از.گذشته.شده.اید.و.ما.نیز.به.احترام.
ش��ما.سر.تعظیم.فرو.مي.آوریم.و.به.بودن.در.کنار.شما.افتخار.مي.کنیم..مدیر.بازرگاني.
آک.پروفیل.در.ادامه.س��خنان.خود.با.اشاره.به.پیشینه.این.شرکت.افزود:.آک.پروفیل.در.
س��ال.88.در.استان.گلس��تان.با.تولید.پروفیل.هاي.یو.پي.وي.سي..فعالیت.خود.را.آغاز.
کرد..پورقاز.با.بیان.اینکه.این.ش��رکت.کامال.با.بودجه.ش��خصي.تاسیس.شده،.افزود:.
ایج��اد.اش��تغال.زایي.در.این.منطقه.محروم.از.مهمترین.اهداف.موسس��ین.آک.پروفیل.
بوده.و.البته.صادرات.پروفیل.به.ترکمنستان.از.سال.88.تا.91.هم.نشان.از.اقبال.بازار.
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کشورهاي.منطقه.به.کیفیت.این.برند.ملي.است..وي.خاطرنشان.کرد:.با.تشکیل..واحد.

بازرگاني.داخلي.شرکت،.آک.پروفیل.از.سال.91.به.بعد.عمال.وارد.بازار.ایران.شد.و.باید.

بگویم.که.آک.پروفیل.از.معدود.ش��رکت.هاي.صادر.کننده.پروفیل.هاي.یو.پي.وي.سي.
در.ایران.به.شمار.مي.آید.

پورقاز.هدف.از.برگزاري.همایش.ها،.نمایشگاه.ها.و.گردهمایي.هاي.ویژه.این.شرکت.

در.چند.س��ال.اخیر.را.برندسازي.و.معرفي.بیش.از.پیش.این.محصول.با.کیفیت.عنوان.

کرد.و.افزود:.تاس��یس.دفت��ر.تجاري.آک.پروفیل.در.قزاقس��تان.از.جمله.اقدامات.ویژه.

براي.حضور.در.بازار.کشورهاي.همسایه.شمالي.ایران.به.شمار.مي.رود..مدیر.بازرگاني.

ش��رکت.آک.پروفیل.افغانس��تان.و.ترکمنستان.وقزاقس��تان.را.بازار.هدف.این.شرکت.

معرفي.و.تصاحب.آسیاي.میانه.را.از.مهمترین.اهداف.آینده.برشمرد.و.با.اشاره.به.بازار.

داخلي.آک.پروفیل،.هم.اکنون.نمایندگي.رس��مي.آک.پروفیل.در.20.استان.کشور.فعال.

هس��تند.که.این.حلقه.ارتباطي.توانسته.اس��ت.بر.میزان.فروش.محصوالت.و.رضایت.

مشتریان.بیافزاید..پورقاز.حفظ.جایگاه.و.تعداد.مشتریان.و.نیز.تنوع.محصوالت.خود.را.

مهمترین.هدف.این.ش��رکت.در.سال.هاي.گذشته.دانست.و.خاطر.نشان.کرد:.از.همین.

رو.سعي.داریم.با.شنیدن.نظرات،.پیشنهاد.ها.و.انتقاد.ها.و.رفع.معایب.بازار.فعلي.را.حفظ.

کنیم،.از.همین.رو،.ش��ما.پنجره.س��ازان.بهترین.گزینه.براي.این.مهم.به.شمار.مي.آیید.

و.الزم.اس��ت.مش��کالت.آن.را.به.ما.انتقال.دهید.و.مطمئن.باش��ید.که.ترتیب.اثر.داده.
خواهد.شد.

وي.با.بیان.این.که.طرح.توس��عه.و.گس��ترش.فعالیت.هاي.ما.با.بدترین.س��ال.این.

صنعت.مصادف.ش��د.اع��الم.کرد:.با.امید.به.خدا.س��رمایه.گذاري.انجام.ش��ده.در.زیر.

ساخت.ها.و.بخش.سخت.افزار.جهت.تولید.پروفیل.لمینیت.انجام.شده.و.در.تابستان.به.
تولید.انبوه.خواهد.رسید.

ای��ن.فعال.صنعتی.با.اش��اره.به.طرح.تجاری.س��ازی.Akprofile.در.س��ال.1394.

عنوان.کردند:امس��ال.انجام.تبلیغات.محیطی.در.س��طح.اس��تان.های.تهران.و.البرز.از.

اولویت.های.اساس��ی.این.شرکت.می.باش��د..و.کلیه.واحدهای.تولیدی.که.به.صورت.

انحصاری.محصوالت.این.شرکت.را.مصرف.می.کنند.در.صورتی.که.تبلیغات.خاصی.را.

برای.خود.در.نظر.گرفته.اند.مورد.حمایت.ویژه.این.شرکت.خواهند.بود..وی.همچنین.

با.اش��اره.به.رضایت.بیمه.ایران.از.کیفیت.پروفیل.های..تولیدی.این.ش��رکت.افزایش.
ضمانت.پروفیل.از.10.به.15.سال.را.جز.اقدامات.سال.94.خود.برشمرد.

پورق��از.تاکید.کرد:.بنا.به.درخواس��ت.چند.واحد.تولیدي.همانند.گذش��ته.بازدیدهاي.

س��رزده.به.کلیه.تولیدکنندگان.پنجره.که.از.آک.پروفیل.اس��تفاده.مي.کنند،.را.در.دستور.

کار.ق��رار.خواهی��م.داد..مدیر.بازرگان��ي.آک.پروفیل.اضافه.کرد:.به.پیش��نهاد.برخي.از.

دوس��تان.به.جهت.انتخاب.ش��عار.تجاري.تصمیم.گرفتیم.با.اعالم.فراخوان.هرکس��ي.

بهترین.شعار.تجاري.را.پیشنهاد.دهد،.جایزه.نفیس.به.او.تعلق.خواهد.گرفت..
وي.در.خاتمه.اظهارات.خود.با.ابراز.تاس��ف.از.مش��کالتي.که.تولیدکنندگان.س��ال.
گذشته.با.آن.مواجه.بودند،.افزود:.به.واقع.من.و.همکارانم.به.اینکه.پروفیل.تولید.شده.
در.آک.پروفیل.چرخه.تولید.شما.صنعتگران.عرصه.پنجره.را.مي.گرداند،.افتخار.مي.کنیم.

و.چنانچه.مشکالتي.هم.وجود.داشته،.صمیمانه.عذرخواهي.مي.کنیم.
کیفیت را برتر نکه داریم

ملکي.نماینده.فروش.آک.پروفیل.در.استان.تهران،.البرز.و.قزوین.اظهارت.خود.را.با.

خیرمقدم.به.حضار.آغاز.کرد.و.با.تایید.س��خنان.مدیریت.و.مدیربازرگاني.این.ش��رکت،.

هدف.اصلي.این.گردهمایي.را.همانا.مش��تري.مداري.و.نیز.رس��یدن.به.تولیدي.ایده.آل.

و.با.کیفیتي.بي.نظیر.عنوان.کرد..وي.خطاب.به.حاضرین.در.این.جلس��ه.ابراز.داش��ت:.

این.مهم.جز.با.ارائه.نظرات.و.انتقادات.ش��ما.عزیزان.امکان.پذیر.نیس��ت..وي.افزود:.با.

پیگیري.هایي.که.در.بازار.مصرف.انجام.دادیم،.مهمترین.مشکل.پیش.رو،.قیمت.شکني.

برخي.از.پنجره.س��ازان.به.خصوص.در.اس��تان.البرز..است.و.الزم.است.تاکید.کنم.که.

همه.عزی��زان.و.مصرف.کنندگان.آک.پروفیل.وحدت.رویه.و.یکپارچگي.قیمت.را.حفظ.
کنن��د..ملکي.اظهار.کرد.این.حفظ.کیفیت.س��رمایه.اصلي.صنع��ت.در.و.پنجره.یو.پي.
وي.سي.است.و.مقوله.اي.که.صنعت.را.به.زوال.مي.کشاند،.همین.قیمت.شکني.است،.
پس.خانواده.آک.پروفیل.چون.همیش��ه.هم.گام.با.هم.از.ورود.به.عرصه.قیمت.ش��کني.
پرهی��ز.خواهد.کرد..این.نماینده.فروش.برند.آک.پروفیل.هش��دار.داد:.اگر.پنجره.اي.با.
پروفیل.آک.زیرقیمت.بازار.ارائه.ش��ود،.پروفیل.ما.به.پروفیل.بي.کیفیت.و.ارزان.قیمت.

مشهور.شده.و.آسیب.آن.شامل.حال.کلیه.ما.خواهد.شد.
 تقدیر نمایندگان از آک پروفیل

در.پایان.این.گردهمایي.نیزخسروشاهي،مدیرش��رکت.شرکت.آلتین.یراق.خطاب.به.

حاضرین.در.س��الن.گفت:.صحبت.و.ارائه.نقطه.نظراتم.در.جمع.شما.بزرگان.براي.من.
بسیار.سخت.است،.چرا.که.همگي.از.بهترین.هاي.صنعت.تولید.در.و.پنجره.هاي.یو.پي.
وي.س��ي.هستید..لذا.اساسا.قصد.ندارم.س��خن.پراکني.کنم،.فقط.الزم.مي.دانم.که.از.
کلیه.دوستان.در.شرکت.آک.پروفیل.به.خاطر.زحماتي.که.در.این.سال.ها.متحمل.شدند.
و.مش��کالتي.که.ما.برایش��ان.به.بارآوردیم،.خصوصا.از.دوس��ت.بسیار.خوبم.مهندس.

رامین.صحنه.نهایت.عذر.خواهي.را.دارم..
وي.ب��ه.نمایندگي.از.دیگر.نمایندگان.خطاب.به.مدیران.ش��رکت.عنوان.کرد:.تایید.
مي.کنیم.که.آک.پروفیل.هرگز.براي.کاهش.قیمت.تمام.شده.و.در.اختیار.گرفتن.سهم.
بیش��تر.بازار.در.دام.دس��تکاري.کیفیت.گرفتار.نش��ده.و.اعتماد.روزافزون.مردم.به.این.
برند.ملي.خود.بزرگترین.سرمایه.اس��ت.که.ما.هم.باید.با.تولید.و.نصب.در.و.پنجره.هاي.

استاندارد.به.پیشرفت.آک.پروفیل.کمک.کنیم.
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استقبال کم نظیر از ابتکار هافمن در همایش ناب سازي انرژي92
پنجره ایرانیان از همایش ناب سازي مصرف انرژي توسط شرکت میراب پروفیل گزارش مي دهد

 مصرف انرژي با آگاهي ملي بهینه مي شود
به.گزارش.خبرنگار.اعزامي.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.به.تبریز،.محمد.حمیدیه.مدیرعامل.
ش��رکت.میراب.پروفیل،.تولیدکننده.پروفیل.هاي.یو.پي.وي.س��ي.با.نشان.تجاري.شناخته.

شده.هافمن.در.نخستین.همایش.ناب.سازي.مصرف.انرژي.گفت:.در.حالیکه.در.دنیا.بر.سر.

ان��رژي.و.آب.جنگ.در.مي.گیرد،.اما.در.ایران.به.راحتي.این.منابع.انرژي.را.هدر.مي.دهیم..

این.عضو.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پي.وي.س��ي.ایران،..با.مقایسه.مصرف.انرژي.

ره:
شـا

ا

پنج شـنبه 21 خردادماه به ابتکار هافمن، از تولیدکنندگان برتر پروفیل یو.پي.وي.سـي ایران نخسـتین همایش ناب سـازي مصرف انرژي در 
ساختمان هاي کشور با استفاده از پنجره هاي دوجداره برگزار شد. همایشي که با اقبال بسیار خوبي از سوي مسئوالن و نمایندگان مجلس مواجه 
شد و حمایت سازمان بهینه سازي مصرف سوختـ  شهرداري تبریزـ شوراي اسالمي شهر تبریزـ جامعه خیرین مدرسه سازي تبریزـ  سازمان 
نظام مهندسـي سـاختمانـ  مرکز خدمات سـرمایه گذاريـ  اداره کل راه و شهرسازيـ  سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارسـ  سازمان 
صنعت ، معدن و تجارت، اداره کل استاندارد و انجمن انبوه سازان آذربایجان شرقي همراه بود. به گزارش پنجره ایرانیان، جمعي از شخصیت 
کشـوري و فعاالن صنعت دروپنجره یو.پي.وي.سـي کشور در نخستین همایش ناب سازي مصرف انرژي با پنجره هاي دوجداره یو.پي.وي.سي 
گردهم آمدند تا شاهد آخرین دستاوردها و فعالیت هاي شرکت میراب پروفیل تولیدکننده پروفیل یو.پي.وي.سي با نشان تجاري هافمن باشند. 
این همایش علمي که فارغ از هرگونه برندسازي تنها به مبحث ناب سازي مصرف انرژي اختصاص داشت، یک نقطه عطف در صنعت در و پنجره 
ایران بود که همگان بر اهمیت و ارزش آفریني استفاده از در و پنجره هاي یو.پي.وي.سي استاندارد در بهینه سازي مصرف انرژي مهر تایید بزنند. 

گزارش ویژه پنجره ایرانیان را از متن همایش نخست ناب سازي مصرف انرژي بخوانید:
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ایران.و.دیگر.کشورها.گفت:مصرف.انرژي.در.ایران.2.5.برابر.میانگین.خاورمیانه،.5.برابر.

میانگین.جهاني.و.9.برابر.شدت.مصرف.انرژي.در.ژاپن.است،.بنابراین.الزم.است.با.تغییر.
ساختار.الگوي.مصرف.و.با.افزایش.آگاهي.عمومي.مصرف.انرژي.را.صرفه.جویي.کنیم..

مدیرعامل.ش��رکت.هافمن.عنوان.کرد:.تنها.با.آزادسازي.قیمت.انرژي.و.حذف.سهمیه.

نمي.ت��وان.صرفه.جویي.ایجاد.کرد.بلک��ه.باید.آگاهي.عمومي.افزایش.پیدا.کند.و.در.بخش.

عرضه.محصوالت.س��اختماني.باید.به.صرفه.جویي.در.مصرف.انرژي.و.کاهش.انرژي.در.

س��اختمان.توجه.شود..حمیدیه.با.اش��اره.به.مبحث.19.مقررات.ملي.ساختمان.اعالم.کرد:.

میانگین.مصرف.انرژي.در.هر.متر.مربع.ساختمان.در.ایران.380.کیلووات.ساعت.است.که.

با.ابزارهاي.نوین.مي.توان.این.رقم.را.به.180.کیلووات.ساعت.کاهش.داد..وي.تاکید.کرد:.

.اگر.این.صرفه.جویي.در.مصرف.انرژي.انجام.شود.ساالنه.به.اندازه.تولید.95.نیروگاه.مانند.
شهید.رجایي.صرفه.جویي.مي.شود.

 سهم 22 درصدي پنجره ها در کاهش مصرف
در.ادام��ه..این.همایش.محمدکاظم.ول��ي.زاده.رئیس.بخش.آموزش.مرکز.ملي.مدیریت.
ان��رژي.در.تبریز.خطاب.به.حاضرین.گفت:.قانون.اصالح.الگوي.مصرف.انرژي.4.اس��فند.
89.تصویب.و.در.17.اس��فند.89.ابالغ.ش��د.و.از.اول.سال.90،.الزم.االجرا.شده.است..این.
مقام.مس��ئول.با.اش��اره.به.ماده.69.قانون.اصالح.الگوي.مصرف.انرژي.گفت:..وزارت.نیرو.
با.همکاري.وزارت.صنعت.،.معدن.و.تجارت.براي.افزایش.آگاهي.دس��ت.اندرکاران.صنعت.
ساختمان.مقرر.کرده.است.دوره.هاي.آموزشي.برگزار.شود.و.تاکنون.سه.دوره.اصلي.در.این.

مرکز.با.همکاري.آژانس.بین.المللي.همکاري.ژاپن.)جایکا(.برگزار.شده.است..
رئی��س.مرکز.ملي.آموزش.مدیری��ت.انرژي.با.بیان.اینکه.تا.کن��ون.5.هزار.و.800.نفر.
در.ای��ن.مرکز.آموزش.دیده.اند.گفت:.40.درصد.مصرف.انرژي.کش��ور.در.س��اختمان.ها.و.
27.درصد.در.بخش.حمل.و.نقل.و.مقدار.اندکي.در.بخش.صنعت.اس��تفاده.مي.ش��ود..وي.
تاکید.کرد:.سهم.پنجره.ها.در.حفظ.و.صرفه.جویي.انرژي.22.درصد.است.که.با.استفاده.از.
پنجره.هاي.دوجداره.مي.توان.انرژي.ساختمان.ها.را.صرفه.جویي.کرد...ولي.زاده.نوع.شیشه.
مورد.اس��تفاده.در.پنجره.ها.،.تعداد.الیه.هاي.شیش��ه.).تک.جداره.یا.دو.جداره.(.و.ضخامت.
الیه.هوایي.ایجاد.شده.بین.دو.شیشه.را.از.عوامل.حفظ.انرژي.عنوان.و.بر.ضرورت.استفاده.
از.گاز.آرگون.بین.دو.جداره.شیش��ه.به.منظور.هدایت.بهتر.انرژي.تاکید.کرد..وي.با.اش��اره.
ب��ه.اجرایي.ش��دن.قانون.اصالح.الگ��وي.مصرف.انرژي.از.س��ال.1390.در.ایران.،.گفت:.
فص��ل.پنجم.این.قانون.12.فصلي.مربوط.به.مصرف.انرژي.در.بخش.س��اختمان.اس��ت...
وي.اظهارکرد:.با.وجودي.که.این.مرکز.در.تبریز.اس��ت.و.دوره.هاي.آموزشي.با.استفاده.از.
یارانه.دولتي.برگزار.مي.شود،.سایر.استاها.بیشتر.از.آذربایجان.شرقي.استقبال.کرده.اند.

 حفظ انرژي مهمترین عامل بهره وري
عضو.هیات.رییس��ه.مجلس.شوراي.اسالمي.با.بیان.اینکه.حفظ.انرژي.مهمترین.عامل.
بهره.وري.است.،.گفت:.با.وجود.اجراي.قانون.هدفمندي.یارانه.ها.مصرف.انرژي.در.کشور.

تغییر.چنداني.نکرده.است.
علیرضا.منادي.در.نخس��تین.همایش.' ناب.س��ازي.مصرف.انرژي.' در.تبریز.چراغاني.
خیابان.ه��ا.را.در.تض��اد.با.ش��رایط.تحریم.دانس��ت.و.افزود:.اینکه.با.وجود.روش��ن.بودن.
دس��تگاه.هاي.گرمایش��ي.در.منزل،.پنجره.ها.را.باز.مي.کنیم.نشانه.نهادینه.نشدن.فرهنگ.
مصرف.انرژي.اس��ت..وي.با.بیان.اینکه.پرداخت.یارانه.نقدي.به.روس��تائیان.انگیزه.کار.و.
تولید.را.در.آنها.کاهش.داد.گفت:.مصرف.انرژي.در.کش��ور.آنقدر.فراوان.اس��ت.که.رئیس.
مجلس.مالزي.مي.گفت.آیا.شما.واقعًا.تحریم.هستید؟.علیرضا.منادي.سفیدان.نماینده.تبریز.
که.در.جمع.حاضرین.در.همایش.ناب.س��ازي.مصرف.انرژي.س��خن.مي.گفت،.با.اشاره.به.
منابع.زیرزمیني.کشور.عنوان.داشت:.درست.است.که.ایران.از.نظر.داشتن.ذخایر.گازي.در.
دنیا.اول.و.ذخایر.نفت.دوم.اس��ت،.اما.فرهنگ.غلط.ریخت.و.پاش.انرژي.در.کش��ور.وجود.
دارد.که.باید.اصالح.شود..نماینده.مردم.تبریز.در.مجلس.افزود:.بعد.از.هدفمندي.یارانه.ها.
یک.پوست.اندازي.انجام.شد.و.حاکمیت.که.در.بخش.انرژي.یارانه.زیادي.پرداخت.مي.کرد،.
قرار.ش��د.یارانه.ها.هدفمند.ش��ده.و.50.درصد.از.درآمد.افزایش.قیمت.هاي.حامالن.انرژي.
براي.خانوارها،.30.درصد.براي.تامین.هزینه.صنعت.و.20.درصد.براي.شرکت.هاي.دولتي.
در.نظر.گرفته.ش��ود.که.متاس��فانه.یارانه.تولید.پرداخت.نش��د..منادي.اضافه.کرد:.مصرف.
انرژي.در.کش��ور.ما.آنقدر.فراوان.اس��ت.که.وقتي.رئیس.مجلس.مالزي.به.ایران.آمده.بود.
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مي.گفت.آیا.ش��ما.واقعًا.تحریم.هس��تید.و.این.همه.چراغ.مصرف.انرژي.چگونه.روش��ن.

است؟.اما.جواب.منطقي.براي.سخن.او.نداشتیم.جز.اینکه.اعتراف.کنیم.در.مصرف.انرژي.

صرفه.جویي.نمي.ش��ود..همچنی��ن.رئیس.مجلس.کره.جنوبي.که.یک.زماني.این.کش��ور.

خواهان.تولید.پیکان.ایران.در.کره.بود،.اخیراً.گفته.بود.شما.در.ایران.به.صورت.رایگان.به.

مردم.پول.یارانه.نقدي.مي.دهید.و.کارگران.شما.8.ساعت.به.صورت.اسمي.و.در.واقع.نیم.

ساعت.کار.مي.کنند.و.حقوق.دریافت.مي.کنند.اما.در.کره.جنوبي.بر.خالف.کنوانسیون.هاي.

جهاني.9.س��اعت.از.کارگران.کار.مي.کشیم.پس.آیا.ش��ما.واقعا.پول.دار.هستید..میرهادي.

قره.سید.رومیاني،.نماینده.دیگر.مردم.تبریز،.اسکو.و.آذرشهر.در.مجلس.نهم.،.با.تاکید.بر.

ضرورت.حفظ.صنایع.مادر.در.آذربایجان.ش��رقي.یاداوري.کرد:.وظیفه.نمایندگان.مجلس.

کلنگ.زني.نیس��ت.بلکه.با.سیاس��ت.گذاري.هاي.درس��ت.باید.در.جهت.حل.ریش��ه.اي.

مش��کالت.تالش.کنند..جمشید.برزگر.رییس.انجمن.انبوه.سازان.کشور.هم.بر.استفاده.از.

مصالح.اس��تاندارد.در.راستاي.مقاوم.سازي.س��اختمان.ها.تاکید.کرد.و.در.عین.حال.گفت:.

تولید.کننده.بخش.خصوصي.نیازمند.حمایت.اس��ت.و.تا.زماني.که.حمایت.عملي.صورت.
نگیرید.نمي.توان.انتظار.کیفي.سازي.و.رعایت.استانداردهاي.مصرف.انرژي.را.داشت.

 تشویق مردم به استفاده از پنجره هاي دوجداره
در.ادام��ه.نجفي.ش��هردار.تبری��ز.در.این.همایش.گف��ت:.در.صنعت.ساختمان.س��ازي.
س��رمایه.گذاران.را.به.تشویق.استفاده.از.پنجره.هاي.دوجداره.و.استاندارد.مي.کنیم.تا.میزان.
مصرف.انرژي.در.س��اختمان.ها.کاهش.یافته.و.صرفه.جویي.ش��ود..شهردار.تبریز.افزود:.در.
شهرس��ازي.عالوه.بر.توجه.به.معماري.و.فرهنگ.ایراني.-.اسالمي.خواهان.حفظ.هویت.
ش��هر.تبریز.و.صرفه.جویي.در.مصرف.انرژي.هس��تیم.نجفي.تاکی��د.کرد:.خطوط.اتوبوس.
بي.آر.تي.در.تبریز.که.قبالً..به.دلیل.آس��فالت.نامناس��ب.خیابان.ها.س��الي.20.میلیارد.تومان.
هزینه.داش��ت.با.اصالح.زیرساخت.ها.این.هزینه.به.شدت.کاهش.پیدا.کرد..نجفي.با.بیان.
اینکه.تبریز.یک.ش��هر.زلزله.خیز.اس��ت،.گفت:..براي.احیاي.بافت.هاي.فرسوده.باید.تالش.
کنیم.و.س��اختمان.ها.عالوه.بر.مقاوم.س��ازي.در.برابر.زلزل��ه.در.مبحث.انرژي.باید.اصالح.
ش��وند.که.این.مطابق.ب��ا.اقتصاد.مقاومتي،.اصالح.الگوي.مص��رف.و.صرفه.جویي.خواهد.

بود..رئیس.انجمن.انبوه.س��ازان.کش��ور.نیز.در.این.مراسم.با.انتقاد.از.عملکرد.دولت..های.

پیشین.در.مدیریت.در.آمده.های.نفتی.اظهار.داشت:.دولت.های.گذشته.و.مجلس.شورای.

اسالمی.به.وظیفه.قانونی.شان.عمل.نکرده.اند،.پروژه.های.نیمه.تمام.ماحصل.750میلیارد.

فروش.نفت.در.کش��ور.بوده.اس��ت..وی.افزود:.در.طی.س��ال.های.گذش��ته.تمام.منابع.و.

امتیازات.به.س��مت.مسکن.مهر.روانه.ش��د.و.ریالی.به.صاحبان.صنعت.ساختمان.پرداخت.

نش��د.و.این.باعث.تعطیلی.بسیاری.از.واحدهای.ساختمانی.شده.است..رئیس.انجمن.انبوه.

سازان.اس��تان.با.تأیید.سخنان.“رئیس.مجمع.نمایندگان.استان”،.گفت:.به.راستی.وظیفه.

نمایندگان.مجلس.قانون.گذاری.اس��ت.و.باید.ب��ا.تدوین.قوانین.صحیح.در.حوزه.مصرف.

ان��رژی.و.حمای��ت.از.تولیدکنندگان.محص��والت.ضامن.مصرف.بهین��ه.انرژی.گام.های.
اساسی.برداشته.شود.

جمشید.برزگر.با.بیان.اینکه.واحد.تولیدی.هافمن.برند.شهر.ما.در.ساختمان.سازی.است،.

افزود:.ما.در.س��اخت.600.واحد.تولیدی.خودمان.در.ش��هرک.ولیعصر.تبریز.از.محصوالت.

“هافمن”.اس��تفاده.کرده.ایم..عضو.هیئت.رئیس��ه.اتاق.بازرگانی.استان.در.ادامه.افزود:.تا.

زمانی.که.مس��ئولین.و.مدیران.پای.صحبت.ها.و.درد.و.دل.های.بخش.خصوصی.ننش��ته.

اند.شاهد.شکوفایی.صنعت.و.تولید.کشور.نخواهیم.بود..برزگر.با.بیان.اینکه.باید.موقعیتی.

فراه��م.گردد.تا.تولیدکنندگان.از.مزیت.محصوالت.خود.به.مردم.بگویند،.گفت:.امیدواریم.

با.حمایت.از.چنین.صنایعی.در.کشور.مصرف.سوخت.در.صنعت.ساختمان.به.حداقل.برسد..

گفتني.اس��ت.نخستین.همایش.ناب.س��ازي.مصرف.انرژي.با.استفاده.از.در.و.پنجره.هاي.

یو.پي.وي.س��ي.به.همت.هافمن.و.با.حضور.مهندس��ان.و.پیمانکاران.بخش.ساختمان.در.

تبریز.برگزار.شد..در.این.همایش.از.10.نفر.برگزیده.انجمن.انبوه.سازان.استان.آذربایجان.

شرقي،.شش.برگزیده.کارگاه.هاي.در.و.پنجره.سازي.استان.،.پنج.خیر.مدرسه.ساز.استان.و.

حامیان.برگزاري.همایش.تجلیل.ش��د..شایان.ذکراست؛.در.این.همایش.دکتر.شهین.باهر.

ریاست.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.آذربایجان.شرقی.،.مهندس.برزگر.ریاست.انجمن.

انبوه.س��ازان،.و.همچنین.دکتر.رحمانی.ریاست.کمیسیون.صنعت.و.معدن.مجلس.شورای.
اسالمی.به.ایراد.سخن.پرداختند.
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غرفه پروفیل ایده آل در نمایشگاه تویاپ 2015

اکسیر آسا کیفیت برتر پروفیل ایرانی را به نمایش گذاشت

ش��رکت.و.حضور.فعاالنه.گروه.صنعتی.اکسیر.آس��ا.تولیدکننده.پروفیل.های.یو.پی.
وی.س��ی.با.نش��ان.ایده.آل.در.ضیافت.بزرگان.صنعت.در.و.پنجره.حاضر.در.نمایشگاه.
توی��اپ.ترکیه.نش��ان.داد.که.پروفیل.ه��ای.ممتاز.تولید.ایران،.س��رآمد.عرصه.رقابت.
هس��تند..راس��تی.پروفیل.ایده.آل.چگونه.ریس��ک.حضور.در.نمایش��گاه.در.و.پنجره.
TUYAP 2015..ترکیه.را.پذیرفت،.در.حالی.که.پروفیل.های.تولید.ش��ده.در.ترکیه.

در.بازار.ایران.حضوری.پررنگ.دارند؟.
مهن��دس.مرتضی.معصومی،.مدیرعامل.ش��رکت.اکسیرآس��ا.در.گفتگوی.کوتاه.با.
سردبیر.پنجره.ایرانیان،.راز.و.هدف.از.حضور.این.شرکت.و.نمایش.پروفیل.ایده.آل.در.
نمایش��گاه.تویاپ.ترکیه.را.نش��ان.دادن.توان.کیفی.و.مزیت.برندهای.ایرانی.در.یکی.
از.مهمترین.نمایش��گاه.های.تخصصی.و.بین.المللی.منطقه.می.داند.و.می.گوید:.پس.از.
چند.دوره.حضور.موثر.و.هدفمند.و.البته.برنامه.ریزی.شده.در.نمایشگاه.های.تخصصی.
داخل.کش��ور.تصمیم.گرفتیم.تا.با.حضور.در.یکی.از.معتبرترین.عرصه.نمایش��گاهی.
جه��ان،.کیفیت.محصوالت.خ��ود.را.در.معرض.قضاوت.بازدیدکنن��دگان.قرار.دهیم...
تجربه.اولین.حضور.یک.برند.ایرانی.در.صنعت.تولید.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی.در.

حالی.به.نام.پروفیل.ایده.آل.به.ثبت.رسیده.است،.که.دستکم.در.سه.سال.اخیر.به.سبب.

رکود.صنعت.س��اختمان.و.کاهش.تعرفه.واردات،.می.توان.وفور.پروفیل.های.س��اخته.

ش��ده.در.کش��ور.ترکیه.را.در.بازار.ایران.نظاره.کرد..در.این.شرایط.برپاکردن.غرفه.ای.

اختصاصی.در.بزرگترین.ضیافت.منطقه.ای.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی،.پرچم.

کیفیت.پروفیل.ایرانی.را.برافراش��ت..اقدامی.که.حتی.با.شگفتی.تولیدکنندگان.ترکیه.

هم.مواجه.ش��د..چه.اینکه.اهتزار.پرچم.پروفیل.با.کیفیت.ایرانی.آنهم.در.ضیافتی.که.

900.ش��رکت.حاضر.در.نمایش��گاه.تویاپ.به.رقابت.سخت.روی.آورده.اند،.خود.نشان.

از.یک.موفقیت.داش��ت.و.ترس��یم.کننده.راه.ورود.پروفیل.ایده.آل.در.بازارهای.جهانی.
است..چه.اینکه.بازدیدکنندگان.از.غرفه.شرکت.اکسیر.آسا.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.
وی.سی.ایده.آل.اذعان.داشتند.که.کیفیت.این.برند.ایرانی.به.مراتب.بهتر.از.بسیاری.از.
پروفیل.های.عرضه.شده.توسط.شرکت.های.ترکیه.ای.است..اما.چرا.پروفیل.باکیفیت.

جهانی.ایده.آل.در.بازار.ترکیه.و.دیگر.کشورها.حضور.ندارد؟.
مهندس.معصومی.مدیرعامل.ش��رکت.اکسیر.آس��ا،.راز.حضور.پررنگ.پروفیل.های.

ترکیه.ای.در.بازار.ایران.را.کیفیت.و..قیمت.پایین.این.محصوالت.می.داند..
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رازی.ک��ه.در.ش��ماره.آینده.نش��ریه.پنج��ره.ایرانیان.به.قل��م.مهندس.

معصوم��ی،.دبیر.انجم��ن.صنای��ع.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.

ایران.فاش.خواهد.ش��د..گفتنی.اس��ت.در.نمایش��گاه.تویاپ.2015.ترکیه،.

عالوه.بر.حضور.پررنگ.ش��رکت.های.ترکیه.ای،.بازدیدکنندگان.بس��یاری.

از.کش��ورهایی.نظیر.ایران،.ترکیه،.عراق،.یمن،.لیبی،.مقدونیه،.گرجستان،.

قیرقیزستان،.تاجیکستان،.ترکمنستان،.افغانستان،.کشورهای.آسیای.میانه.

و.خاورمیانه.حضور.داش��تند.ت��ا.در.جریان.آخرین.دس��تاوردها.و.کاالهای.
صنعت.در.و.پنجره.قرار.گیرند.

 دیدار با رئیس و بنیانگذار انجمن پروفیل سازان ترکیه
به.گزارش.روابط.عمومی.شرکت.اکسیر.آسا.ایده.آل،.مهندس.معصومی،.
دبیر.انجمن.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.ایران.در.نمایشگاه.در.و.پنجره.تویاپ.
2015.ترکیه.با.مظفرتمیر.رئیس.و.بنیانگذار.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.
یو.پی.وی.س��ی.ترکی��ه.دیدار.کرد..دیداری.که.در.آن.طرفین.با.اش��اره.به.
فرایند.تولی��د.پروفیل.در.ترکیه،.چگونگی.حض��ور.پروفیل.های.ترکیه.ای.
و.کیفی��ت.و.قیمت.این.محصوالت.به.بحث.نشس��تند..نشس��تی.مهم.که.
در.ش��ماره.آینده.پنج��ره.ایرانیان،.برخی.از.واقعیت.ه��ای.حضور.رنگارنگ.
پروفیل.های.ترکیه.ای.در.بازار.ایران.شفاف.خواهد.شد..مذاکرات.مهندس.
معصوم��ی.و.مظف��ر.تمیر،.یک.حس��ن.خت��ام.جالب.داش��ت؛.هدیه.کتاب.
تخصص��ی.راهنمای.تولید.و.نصب.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.تهیه.
شده.در.شرکت.اکسیر.آس��ا.ایده.آل.و.البته.هدیه.کتابی.در.صنعت.پروفیل.

یو.پی.وی.سی.نوشته.شده.توسط.رئیس.انجمن.پروفیل.سازان.ترکیه.
پروفیل.ایده.آل.قدم.در.راهی.نهاده.که.ش��اید.تا.پیش.از.این.بس��یاری.آن.
را.ناممکن.و.با.ریس��ک.فراوان.می.دانستند.و.تنها.به.حضور.در.نمایشگاه.در.
و.پنج��ره.تویاپ.ترکی��ه.به.عنوان.بازدیدکننده.اکتف��ا.می.کنند..بدون.تردید.
حضور.و.همراهی.دیگر.ش��رکت.های.ایرانی.برای.حضوری.هدفمند.و.موثر.
در.نمایشگاه.های.بین.المللی.و.تخصصی.در.و.پنجره.دنیا،.می.تواند.پنجره.ای.
باز.به.س��مت.دیدن.آینده.روش��ن.تر.باشد..گزارش.تصویری.پنجره.ایرانیان.
از.درخش��ش.پروفیل.ایده.آل.در.نمایش��گاه.تویاپ.2015.ترکیه.خود.گویای.

واقعیت.امیدوارکننده.چشم.انداز.روشن.این.برند.پرافتخار.ایرانی.است.
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صنعت پنجره یو.پي.وي.سي از نبود استاندارد رنج مي برد
مدیرعامل شرکت ایلیا صنعت پنجره در گفتگو با پنجره ایرانیان

 چگونه وارد صنعت در و پنجره یو.پي.وي.سي ایران شدید و از چه یراق آالت 
و پروفیلي استفاده مي کنید؟

از.س��ال.1383.وارد.این.صنعت.ش��دم.و.ابتدا.در.کارخانه.اي.به.ن��ام.در.و.پنجره.یو.پی.
وی.سی.ایلیاد.فعالیت.خود.را.آغاز.کردم..تا.سه.سال.بعد.در.سال.1386.کارخانه.ایلیا.صنعت.
پنجره.را.تاس��یس.کردم..ما.برای.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.نماینده.رسمی.شرکت.

وکا.آلمان.در.ایران.هستیم.و.همچنین.نماینده.شرکت.بوتیا.صنعت.و.در.زمینه.یراق.آالت.
با.شرکت.ساتیان.که.نمایندگی.رسمی.شرکت.روتو.آلمان.می.باشد.همکاری.داریم.

 اشـاره کردیـد به انتخـاب یراق آالت روتو و همکاري با شـرکت سـاتیان. آیا 
افتتاح شـعبه شهریار سـاتیان دسترسي شـما به محصوالت این شرکت را بهتر 

کرده است؟

ره:
شـا

ا

اسـماعیل خانی مدیر عامل شـرکت ایلیا صنعت پنجره از با سـابقه ترین تولیدکنندگان در و پنجره یو.پي.وي.سي ایران بیش از آنکه 
قصد تبلیغ محصوالت خود را داشـته باشـد، دغدغه اش عدم رعایت استانداردهاي ساخت و نصب در و پنجره هاي یو.پي.وي.سي در 
ایران است. این عضو انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پي.وي.سي که نماینده  رسمی گروه وکای آلمان در ایران است، از تمایل 
سازندگان ساختمان و مسکن به استفاده از در و پنجره هاي بی کیفیت انتقاد دارد و مي گوید: نظارت شهرداري ها و نظام مهندسي بر در 
و پنجره هاي یو.پي.وي.سي از یک سو و رتبه بندي تولیدکنندگان در و پنجره بر اساس استانداردهاي واحد از جمله راهکارهاي نجات 
صنعت است. اسماعیل خاني که عضو انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پي.وي.سي ایران هم هست تاکید مي کند: افزون بر دقت 
در مرحله سـاخت و مونتاژ در و پنجره ها، در مرحله نصب هم ضعف هاي جدي وجود دارد. وي بزرگترین مشـکل برخي تولیدکنندگان 
در و پنجره یو.پي.وي.سي را نداشتن تیم نصاب حرفه اي مي داند و عدم نظارت بر کار نصاب هاي در و پنجره باعث شده تا رقابت در 
صنعت دچار کاهش کیفیت شـود. مدیرعامل شـرکت ایلیا صنعت پنجره با اشـاره به تدوین برخي استانداردها توسط مرکز تحقیقات 
راه، سـاختمان و مسـکن وابسته به وزارت راه و شهرسازي اظهار مي دارد: بخش عمده اي از تولیدکنندگان این استانداردها را رعایت 
نمی کنند و اضافه بر این که این اسـتانداردها اجباری نشـده اند و بیشـتر تولید کنندگان این اسـتانداردها را الزم و ضروری نمی دانند. 
گفتگوي اختصاصي خبرنگار پنجره ایرانیان با اسماعیل خاني، مدیرعامل شرکت ایلیا صنعت پنجره و عضو انجمن تولیدکنندگان در و 

پنجره یو.پي.وي.سي ایران را بخوانید:
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بله.خیلی.آس��ان.تر.شده،.البته.ما.سفارش.کاالي.خود.را.به.دفتر.مرکزي.ساتیان.ارائه.

مي.دهیم،.اما.در.موارد.ضروري.به.قطعه.خاصي.نیاز.داش��ته.باش��یم.مي.توانیم.از.طریق.

دفتر.ش��هریار.س��اتیان.کمک.بخواهیم.که.با.هزینه.کمتر.و.سرعت.بیشتر.کاالي.مورد.
نظر.به.خط.تولید.شرکت.ایلیا.صنعت.پنجره.برسد.

 اسـتقبال مردم از پنجره سـاخته شـده توسط شـرکت ایلیا صنعت پنجره 
چگونه است؟

اگرچه.خط.تولید.ش��رکت.در.منطقه.صنعتي.اش��تهارد.مستقر.است،.اما.منطقه.فعالیت.

شرکت.محدود.به.منطقه.1،.2.و.3.تهران.است.که.همه.مشتریان.ما.دنبال.کیفیت.برتر.
هستند.و.به.همین.دلیل.از.اقبال.خوبي.بهره.مند.هستیم.

 به عنوان کسـي که بیش از 10 سـال اسـت در صنعت ساخت در و پنجره 
یو.پي.وي.سي ایران فعالیت دارید و عضو انجمن تولیدکنندگان در و پنجره هم 

هستید، مهمترین مشکالت صنعت را در چه مواردي مي بینید؟
صنعت.پروفیل.یو.پي.وي.سي.و.در.و.پنجره.در.ایران.با.پروفیل.هاي.آلماني.فعال.شده.
اس��ت.و.در.ادامه.ش��اهد.پروفیل.هاي.ترکیه.اي.با.برندهایي.چون.وین.هاوس.و.وین.تک.
بوده.ایم.که.همه.حتي.در.س��اخت.و.مونتاژ.در.و.پنجره.ها.براي.حفظ.کیفیت.محصوالت.

خود.از.گالوانیزه.هاي.مناسب.و.استاندارد.استفاده.مي.کردند..
اما.اجراي.طرح.مس��کن.مهر،.بازار.و.صنعت.در.و.پنجره.را.با.نوسانات.شدید.قیمتي.و.
افت.محسوس.کیفیت.مواد.مصرفي،.ساخت.و.نصب.در.و.پنجره.مواجه.کرد..به.نحوي.
که.همه.انتظارش��ان.در.اختیار.داش��تن.پنجره.هاي.ارزان.تر.بود.نه.با.کیفیت.تر..این.تغییر.
رویکرد.در.نزد.مصرف.کنندگان.باعث.ش��کل.گیري.کارگاه.هاي.فاقد.استاندارد.و.استفاده.
از.یراق.آالت.و.پروفیل.هاي.بي.کیفیت.ش��د.و.حتي.برخي.پروفیل.را.ارزان.تر.از.آهن.هم.
عرضه.کردند..حاال.ش��ما.هرجور.حساب.کنید،.مي.بینید.که.این.قیمت.ها.منطقي.نیست..
متاس��فانه.مس��ابقه.براي.پایین.آوردن.قیمت.باعث.افت.کیفیت.و.غیبت.استانداردها.شد.
و.در.نتیجه.کم.کم.نگاه.مصرف.کننده.ها.هم.به.کارایي.در.و.پنجره.هاي.یو.پي.وي.س��ي.
آس��یب.دید..در.این.میان.برخي.ش��رکت.هاي.بزرگ.پروفیل.یو.پي.وي.سي.به.خطا.راه.
نجات.خود.را.کاهش.قیمت.و.دستکاري.در.کیفیت.دیدند..اما.شرکت.ایلیا.صنعت.پنجره.
هرگز.حاضر.نش��د.تا.راز.بقا.و.حیات.و.ماندگاري.اش.را.به.قیمت.ش��کني.و.کیفیت.شکني.
گره.بزند.و.حاال.شاهد.این.هستیم.که.اعتماد.مشتریان.نسبت.به.محصوالت.شرکت.در.
حال.افزایش.اس��ت..حتي.برخي.مشتریان.قدیمي.که.فکر.مي.کردند.قیمت.محصوالت.
ایلیا.صنعت.پنجره.باالست.و.به.سمت.دیگر.شرکت.ها.رفتند،.پس.از.اینکه.متوجه.شدند.
کیفیت.در.و.پنجره.هاي.س��فارش.داده.شده،.مطلوب.نیست.دوباره.به.جمع.مشتریان.ما.

پیوستند.
 چگونه مي شود این مشکالت را برطرف کرد؟

به.نظر.دو.راه.براي.برون.رفت.از.این.وضعیت.وجود.دارد..اولین.کاری.که.باید.صورت.

بگیرد،.این.است.که.باید.استاندارد.در.و.پنجره.ها،.از.طریق.شهرداری.ها،.نظام.مهندسی.

و.دیگر.نهادهاي.نظارتي.جدي.گرفته.شود..البته.بهتر.است.که.کیفیت.و.استاندارد.پنجره.

و.ابعاد.پنجره.اس��تاندارد.شود..نه.اینکه.آهنگر.و.سنگ.کار.ساختماني.تصمیم.بگیرد.قاب.
پنجره.چه.اندازه.باشد.و.ابعاد.پنجره.در.هر.ساختمان.با.ساختمان.دیگر.فرق.کند.

اگر.صنعت.در.و.پنجره.یو.پي.وي.سي.در.نتیجه.رایزني.با.شهرداري.ها،.سازمان.نظام.

مهندس��ي.و.دیگر.دس��تگاه.هاي.مسئول.به.این.نتیجه.برس��ند.که.ابعاد.پنجره.استاندارد.

باش��د،.به.خودي.خود.قیمت.تمام.ش��ده.در.و.پنجره.ها.به.دلیل.حجم.انبوه.تولید.کاهش.

مي.یابد.و.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.بر.اساس.نیازسنجي.بازار.در.فصول.غیرکاري،.اقدام.

به.تولید.مي.کنند.و.در.آینده.با.رش��د.تقاضاي.بازار،.پنجره.هاي.س��اخته.ش��ده.را.عرضه.

مي.کنند..در.نبود.استاندارد.ابعاد.پنجره،.طبیعي.است.که.کارگاه.ها.و.شرکت.هاي.سازنده.

در.و.پنجره.هاي.یو.پي.وي.س��ي.همواره.به.انتظار.مش��تریان.نشس��ته.اند.و.وقتي.تقاضا.

براي.پنجره.در.نتیجه.رکود.س��اخت.و.س��از.کم.شود،.قیمت.ش��کني.از.سوي.برخي.ها.
کلید.مي.خورد.

 و گام دوم براي نجات صنعت در و پنجره یو.پي.وي.سي چیست؟
.دومی��ن.کاری.ک��ه.باید.صورت.گیرد،.تدوین.و.اجراي.یک.اس��تاندارد.جامع.و.کامل.
به.تمام.ش��رکت.های.فعال.در.صنعت.در.و.پنجره.یو.پي.وي.س��ي.است..بر.این.اساس.

شرکت.ها.و.کارگاه.هاي.فعال.گریدبندي.خواهند.شد.و.بر.اساس.این.رتبه.بندي.ها.مي.توان.

در.برخي.پروژه.ها.ش��رکت.داشت..به.طور.مثال.مي.توان.اجازه.داد.تنها.شرکت.هایي.که.

داراي.رتبه.برتر.و.یک.هس��تند،.در.س��اختمان.هاي.پنج.طبقه.و.باالتر.اقدام.به.ساخت.و.

نصب.در.و.پنجره.کنند..نظیر.دس��تور.العمل.گریدبندي.شرکت.هاي.مهندسي.در.کشور..

ب��ه.نظرم.اگر.این.روش.ها.را.اجرا.کنیم،.کیفیت.در.صنعت.در.و.پنجره.یو.پي.وي.س��ي.

افزایش.پیدا.می.کند.و.مشکالت.صنعت.به.تدریج.با.نظارت.دقیق.از.بین.می.رود..به.طور.

مث��ال.در.صورت.ضرورت.نص��ب.در.و.پنجره.هاي.فولکس.واگني.مي.توان.از.یراق.آالت.

اس��تاندارد.نظیر.روتو.اس��تفاده.کرد.و.ش��رکت.هاي.س��ازنده.در.و.پنجره.حق.ندارند.از.
یراق.آالت.یا.پروفیل.هاي.فاقد.کیفیت.در.ساختمان.هاي.خاص.استفاده.کنند..

 این پیشنهاد را به مسئوالن زیربط ارائه داده اید؟
ما.یک.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پي.وي.س��ي.در.کش��ور.داریم.که.از.قضا.
خودم.بازرس.انجمن.بوده.ام.و.چندین.بار.در.جلسات.خصوصی.که.داشتیم،.موارد.فوق.را.
مطرح.کردیم..البته.اجرایي.کردن.پیشنهادها.سخت.خواهد.بود،.اما.در.نهایت.باعث.عبور.

صنعت.در.چالش.ها.و.مشکالت.و.بهبود.فضاي.رقابت.و.کیفیت.خواهد.شد.
 گذشته از انجمن، دیگر بازیگران چه مسئولیتي دارند؟

ی��ک.بخش.به.مس��ئولیت.دیگر.فعاالن.صنع��ت.از.جمله.ش��رکت.هاي.عرضه.کننده.

پروفیل.و.یراق.آالت.برمي.گردد.که.نظارت.و.آموزش.واقعي.را.هدف.بگیرند..به.گونه.اي.

که.هرچند.اس��تفاده.از.فالن.پروفیل.یا.یراق.آالت.نش��اني.از.اعتماد.مردم.به.پنجره.هاي.
ساخته.شده.باشد.

.اما.این.به.تنهایي.کفایت.نمي.کند..مثل.آردي.اس��ت.که.به.نانوایي.ها.داده.مي.ش��ود..

آیا.تضمین.هس��ت.ک��ه.آرد.خوب.دلیلي.براي.پخت.نان.با.کیفیت.باش��د؟.اینجاس��ت.

ک��ه.آموزش.کارگاه.ها.و.نیروهاي.ش��اغل.در.خطوط.تولی��د.و.نصاب.هاي.در.و.پنجره.و.

همچنین.افزایش.س��طح.آگاهي.سازندگان.س��اختمان.ها.و.مردم.اهمیت.پیدا.مي.کند.و.
بهترین.ناظر.همان.ها.هستند.

بگذارید.مثالي.بزنم..یکي.از.موارد.مهم.اندازه.گیري.محل.نصب.در.و.پنجره.اس��ت.و.

تلقي.عمومي.مردم.این.است.که.پنجره.باید.عایق.باشد.و.به.قول.عوام.به.هنگام.نصب.

کیپ.شوند.تا.عایق.حرارت.و.مانع.انتقال.هوا.و.آب.باران.شوند..در.حالي.که.از.نظر.فني.

هر.پنجره.باید.به.هنگام.جاگذاري.یک.سانتي.متر.بادخور.داشته.باشد.تا.با.تزریق.فوم.و.
استفاده.از.موادي.چون.ماستیک.و.سیلیکون.بتوان.پنجره.را.عایق.کرد..

در.نتیج��ه.ای��ن.عدم.آگاهي.برخي.پنجره.هایي.را.تولی��د.و.نصب.مي.کنند.که.در.نگاه.

اول.کامل.اس��ت.و.بادخور.نیس��ت،.اما.به.دلیل.عدم.استفاده.از.فوم.تزریقي.و.سیلیکون.

و.ماس��تیک،.این.پنجره.هاي.کیپ.شده،.اساس��ا.در.برابر.حرارت،.سر.و.صدا..و.آب.باران.
عایق.نیستند..

 مشکل در آموزش نیروي شاغل در خط تولید است یا سهل انگاری نصاب؟
بزرگترین.مش��کل.برخي.شرکت.های.تولیدکننده.در.و.پنجره.یو.پي.وي.سي.در.کشور.
این.اس��ت.که.از.تیم.تولید.پنجره،.برای.نصب.هم.اس��تفاده.می.کنند.و.تکنسین.ویژه.ای.
برای.نصب.ندارند،.بزرگترین.ایراد.این.اس��ت.که.وقتی.افراد.می.بیند،.نصب.راحت.تر.از.
تولید.اس��ت.و.پول.بیش��تری.دارد،.به.سمت.نصب.س��وق.پیدا.می.کنند،.به.همین.دلیل.
نیروي.نصاب.در.بازار.و.صنعت.زیاد.شده.و.چون.گرید.بندي.روي.فعالیت.نصاب.ها.اعمال.
نمي.شود،.شرکت.هایي.که.به.نصاب.نیاز.دارند،.مجبورند.با.هرقیمتی.کنار.بیایند..در.واقع.

آنها.نصاب.نیستند.و.آموزش.ندیده.اند.و.به.صورت.تجربي.وارد.این.عرصه.شده.اند.
 شـما از عدم رعایت برخي الزامات فني در فرایند سـاخت انتقاد دارید. این 

الزامات چه مواردي را شامل مي شود؟
به.نظرم.70.درصد.از.کارگاه.ها.و.ش��رکت.هاي.س��اخت.در.و.پنجره.یو.پي.وي.س��ي.
اس��تانداردها.و.الزامات.فني.س��اخت.را.رعایت.نمي.کنند.و.استاندارد.واحدي.هم.ندارند..
مث��ال.برخي.از.گالوانیزه.1/5،.1،1/25و0/75.اس��تفاده.مي.کنن��د.و.برخي.هم.که.اصال.

گالوانیزه.را.مهم.نمي.دانند!!!
 راسـتي مگر مرکز تحقیقات راه، سـاختمان و مسکن استاندارد در و پنجره 

یو.پي.وي.سي را تدوین و ابالغ نکرده است؟
مرکز.یادشده.استانداردهایی.را.ارائه.کرده.است،.ولی.بخش.عمده.اي.از.تولیدکنندگان.
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این.استانداردها.را.رعایت.نمی.کنند.و.اضافه.بر.این.که.این.استانداردها.اجباری.نشده.اند.
و.بیشتر.تولیدکنندگان.این.استانداردها.را.الزم.و.ضروری.نمی.دانند..

 شرکت ایلیا صنعت پنجره از حیث تامین مواد اولیه از جمله پروفیل مشکلي 
ندارد؟

چون.ما.براي.تامین.سلیقه.برخي.مشتریان.خود.از.پروفیل.آلمانی.استفاده.می.کنیم،.

نمی.توانیم.همیشه.حجم.انبوهي.پروفیل.براي.مصرف.خود.وارد.و.در.انبار.نگه.داریم..

به.همین.دلیل.سعي.مي.کنیم.با.ارزیابي.نیاز.مشتریان.فعلي.و.چشم.انداز.احتمالي.نیاز.

خود.به.مواد.اولیه.را.تا.6.ماه.آینده.تامین.کنیم..البته.شرکت.هاي.ایراني.همکار.نهایت.
پشتیباني.را.از.شرکت.ایلیا.صنعت.پنجره.دارند.

 چه گواهي نامه هایي در اختیار دارید؟
گواهي.نام��ه.فن��ي.از.ش��رکت.وکا.را.در.اختیار.داریم،.چون.ش��رکت.وکا.به.صورت.
دوره.ای.از.شرکت.ما.بازدید..و.تولید.وکیفیت.مان.را.بررسی.می.کند،.مسلمًا.کیفیت.ما.

تغییر.نخواهد.کرد..در.غیر.این.صورت.گواهي.نامه.فني.باطل.خواهد.شد..
البته.اس��تاندارد.مورد.نظر.شرکت.وکا.از.اس��تاندارد.مرکز.تحقیقات.راه،.ساختمان.و.

مسکن.سختگیرانه.تر.است.
 شما در طراحی پنجره از چه نرم افزارهایي استفاده مي کنید؟

براي.ساخت.در.و.پنجره.ها.با.پروفیل.وکا.از.نرم.افزار.اختصاصي.شرکت.وکا.استفاده.
مي.کنیم.و.از.نرم.افزارهاي.ایراني.از.نرم.افزار.جامع.طراح.و.آي.ویندور.استفاده.مي.کنیم

 مشکل دیگري در فرایند تولید در و پنجره ها مي بینید؟
در.فرایند.تولید.و.مونتاژ.چند.گلوگاه.مهم.وجود.دارد..یکي.از.این.گلوگاه.ها.به.جوش.
پروفیل.برمي.گردد.که.در.زمان.مش��خص،.دماي.مش��خص.و.دقت.باال.باید.این.کار.
انجام.شود..گلوگاه.دیگر.چیدمان.دستگاه.ها.و.ماشین.آالت.بر.اساس.فرایند.تولید.یک.
پنجره.اس��ت.که.بهره.وري.در.تولید.را.افزایش.مي.دهد..گلوگاه.دیگر.به.برش.پروفیل.
مربوط.مي.ش��ود.که.باید.نزدیک.به.انبار.پروفیل.باش��د..البته.موارد.دیگري.هم.وجود.
دارد.که.متناسب.با.فضاي.خط.تولید.و.تیراژ.و.ظرفیت.تولید.باید.آنها.را.در.نظر.گفت..
 با توجه به اینکه شـما بازرس انجمن بودید هیچ وقت شـده با مانعي در 

مسیر اهداف انجمن مواجه شوید؟
.بازرس��ان.در.جلسات.انجمن.شرکت.مي.کنند،.ولی.هیئت.مدیره.باید.در.این.قضایا.
تصمیم.بگیرد.و.احس��اس.می.کنم.دنبال.این.قضایا.هس��تند،.ولی.مس��لمًا.با.موانعی.

روبرو.هستند.
 این موانع چه چیزی هستند؟

ببینی��د.هر.تغیی��ری.در.ایران،.یک.س��ری.مصوبات.می.خواهد.ک��ه.این.مصوبات.

از.طریق.ش��ورای.ش��هر.و.یا.نظام.مهندس��ی.ابالغ.می.ش��ود..مثال.وقتي.می.خواهیم.

پنجره.های.س��اختمان.های.تهران.را.بر.اساس.تیپ.مختلف.طراحی.کنیم.و.اگر.10.تا.

تیپ.مش��خص.شود،.برای.همه.راحت.تر.خواهد.بود..یا.کارگاه.هاي.تولیدی.شیشه،.در.

صورت.مش��خص.بودن.ابعاد.پنجره،.اقدام.به.تولید.انبوه.شیش��ه.بر.اساس.ابعاد.مورد.

نظر.مي.کنند..اما.وقتي.این.اس��تانداردها.نیست،.مشکل.بتوان.روند.کیفیت.مورد.نظر.
انجمن.را.در.سراسر.کشور.عملیاتي.کرد.

 نشریه پنجره ایرانیان چه کمکی می تواند بکند؟
نش��ریه.پنجره.ایرانیان.به.عنوان.باسابقه.ترین.نشریه.تخصصي.صنعت.در.و.پنجره.
یو.پي.وي.سي.با.انتشار.مقاله.ها،.گفتگوها،.گزارش.ها.ومطالب.دیگر.خیلی.کمک.رسان.
خواهد.بود.و.گفتگو.با.بزرگان.و.مسئوالن.صنعت.باعث.می.شود.سطح.آگاهي.عمومي.
نسبت.به.مزایا.و.کارایي.در.و.پنجره.هاي.یو.پي.وي.سي.در.ساختمان.از.جمله.مصرف.

انرژي.و.افزایش.سطح.ایمني.و.آرامش.شهروندان.افزایش.یابد.
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نهایت استحکام؛ هدیه گالوانیزه الماس به پنجر ه ها

  از چـه زمانی و بـا چه هدفی فعالیت تان را در صنعت در و پنجره به ویژه 
تولید و عرضه پروفیل هاي تقویتي گالوانیزه آغاز کردید؟ 

اگر.بخواهم.از.ش��کل.گیری.و.سابقه.شرکت.گالوانیزه.الماس.سخن.به.میان.بیاورم،.

باید.به.این.نکته.اذعان.کنم.که.سنگ.بنای.گروه.صنعتی.گالوانیزه.الماس.بر.پایه.خرد.

جمعی.و.تحقیقات.میدانی.از.اهل.فن.نهاده.شد..در.این.بین.پدرم.که.در.صنعت.ساخت.

ماش��ین.آالت.نورد.لوله،.پروفیل.و.برش.دارای.تجربه.30.ساله.است،.نقشی.راهبردی.

و.غیرقاب��ل.انکاری.را.ایفا.ک��رد؛.چرا.که.ورود.به.حوزه.تولید.گالوانیزه.را.با.چش��مان.

کامال.باز.و.با.مطالعه.و.آگاهی.کامل.از.کلیه.زوایای.این.حوزه.آغاز.کردیم..تا.اینکه.در.

س��ال.1390.پس.از.مشورت.و.تحقیق.از.صاحبان.صنایع،.بزرگان.و.برترین.های.این.

صنع��ت.و.اجماع.کامل.اطالع��ات.و.داده.ها.فعالیت.خود.را.آغاز.کردیم؛.تاکید.مي.کنم.

که.ش��رکت.گالوانیزه.الماس.فعالیت.خود.را.با.هدف.ایجاد.اشتغال.زایی.و.سهیم.بودن.
در.بازار.و.شرکت.در.سطح.اول.تولید.داخل.و.خارج.بر.اساس.استانداردهای.جهانی.

ره:
شـا

ا
چهارسـال از فعالیت شـرکت گالوانیزه الماس مي گذرد و تالش مدیران این شرکت هدیه استحکام بیشتر به پنجره هاي یو.پي.وي.سي 
با کیفیت و اسـتاندارد اسـت. امیر هاشـمی، در مقام مدیر عامل شرکت گالوانیزه الماس با اشـاره به مطالعات و تحقیقات بسیار و کمک 
فکري گرفتن از برخي پیشکسوتان براي ورود به عرصه تولید انواع مقاطع گالوانیزه هاي مورد مصرف در ساخت در و پنجره هاي یو.پي.

وي.سـي در گفتگو با پنجره ایرانیان مي گوید: اسـتفاده از ورق هاي تقویتي گالوانیزه در مونتاژ پنجره های دوجداره یو.پی.وی.سی باعث 
استحکام پنجره ها شده، به نحوي که یراق آالت مقاوم تر و مستحکم تر نصب شود. او با ابراز تاسف از اقدام برخي کارگاه هاي تولید در و 
پنجره یو.پي.وي.سي در استفاده نکردن از گالوانیزه هاي تقویتي تاکید مي کند: این کارگاه ها نه تنها به صنعت در و پنجره ضربه مي زنند، 
بلکه خطرات جدي را براي مردم در نتیجه استفاده از در و پنجره هاي غیراستاندارد ایجاد خواهند کرد. این فعال صنعت در و پنجره البته 
نقش و سـابقه30 سـال فعالیت پدر خویش در صنعت ساخت ماشین آالت نورد لوله، پروفیل را در موفقیت شرکت گالوانیزه الماس مهم 
ارزیابي مي کند و مي گوید: شـرکت گالوانیزه الماس فعالیت خود را با هدف ایجاد اشـتغال زایی و سـهیم بودن در بازار و شرکت در سطح 
اول تولید داخل و خارج بر اساس استانداردهای جهانی شروع کرده و کلیه ماشین آالت ساخت شرکت ماشین سازی هاشمی است. این 

گفتگو را بخوانید:



93
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

تیر
..
�م
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

 ای
ره

جـ
پن

ره
جـ

و پن
در 

130

ش��روع.کرده.و.نکته.حائ��ز.اهمیت.دیگر.اینکه.کلیه.ماش��ین.آالت.مورد.اس��تفاده.

در.خطوط.تولید.گالوانیزه.الماس،.س��اخت.و.تولید.ش��رکت.ماشین.س��ازی.هاشمی.از.
معتبرترین.و.باسابقه.ترین.شرکت..هاي.صنعتي.ایران.است.

 در سـبد محصـوالت تولیـدی گالوانیـزه المـاس چـه کاالهایـی بـا چه 
ویژگی هایی وجود دارد؟ 

در.س��بد.محصوالت.تولیدی.گالوانیزه.الماس.محصوالت.متنوع.و.گوناگونی.وجود.

دارد..شاید.به.جرات.بتوان.گفت.که.یکی.از.متنوع.ترین.سبد.محصوالت،.را.گالوانیزه.

الماس.در.اختیار.دارد..محصوالت.متنوعی.چون.پروفیل.های.تقویتي.که.در.س��اخت.

و.مونتاژ.در.و.پنجره.هاي.یو.پي.وي.س��ي.با.مقاطع.و.ابعاد.مختلف.اس��تفاده.می.شود،.

از.س��وی.دیگر.برش.رول.به.رول.گالوانیزه.نیز.از.خدمات.دیگراین.ش��رکت.به.شمار.

م��ي.رود.که.با.ات��کا.برکیفیت.و.دقت.خاصی.آمادگی.داری��م.تا.محصوالت.خود.را.به.
مشتریان.ارائه.کنیم.

  آیـا به جز تولید گالوانیزه محصوالت دیگری هم به مشـتریان خود ارائه 
می دهید؟ این محصوالت به چه کاالهایی با چه برندهایی اختصاص دارند؟ 

بله،.همانطور.که.پیش��تر.عنوان.شد،.ش��رکت.گالوانیزه.الماس.در.سبد.محصوالت.
خود.به.غیر.از.گالوانیزه.که.از.تولیدات.شرکت.است،.یراق.آالت.پنجره.دوجداره.یو.پی.
وی.س��ی.با.نشان.تجاری.آکپن.و.همچنین.ماش��ین.آالت.تولید.و.مونتاژ.در.و.پنجره.
دوجداره.یو.پی.وی.س��ی.را.به.مش��تریان.خود.عرضه.می.کند..گفتنی.است.کلیه.این.
محصوالت.چه.تولیدات.ش��رکت.الماس.و.چه.محصوالتی.که.که.جهت.تکمیل.سبد.
کاالی.ش��رکت.در.ویترین.فروش.ما.قرار.گرفته.است،.از.جمله.محصوالت.با.کیفیت.

و.دارای.گواهینامه.های.استاندارد.خاص.خود.هستند.
  بخش عرضه و فروش شـرکت گالوانیزه الماس، سفارشات مشتریان را 

در چه بازه زمانی تحویل می دهد؟ 
کلیه.سفارش��ات.شرکت.گالوانیزه.الماس.کامال.به.روز.و.در.اسرع.وقت.به.مشتریان.
تحویل.داده.می.ش��ود..اما.اگر.بخواهیم.زمان.مشخصی.را.معین.کنم.باید.عنوان.کنم.
که.هموار.سعی.بر.این.داریم.تا.سفارشات.پروفیل.را.بین.5.تا.10.روز.به.دست.مشتری.
برس��انیم...در.مورد.کلیه.محصوالت.دیگر.اعم.از.گالوانیزه.و.یراق.آالت.و....نیز.کامال.

به.روز.سفارشات.را.متعهد.می.شویم..
  گستره فعالیت شما سراسری و در سطح کشور است یا به استان خاصی 

اختصاص دارد؟ 
کلیه.خدمات.ش��رکت.گالوانیزه.الماس.به.استان.یا.شهر.خاصی.محدود.نمی.شود.و.
فعالیت.این.ش��رکت.از.بدو.شکل.گیری.تا.کنون.همواره.سراسری.بوده.و.این.شرکت.
آمادگی.ارائه.خدمات.در.کل.کشور.به.شرکت.ها.و.کارگاه.هاي.ساخت.در.و.پنجره.هاي.

یو.پي.وي.سي.را.دارد.
  استفاده از گالوانیزه های تقویتی چه تاثیری در کیفیت و استاندارد پنجره دارد؟ 
ام��روز.اس��تفاده.از.گالوانیزه.در.تولی��د.پنجره.یک.اصل.غیر.قابل.انکار.محس��وب.
مي.ش��ود.و.ب��دون.اس��تفاده.از.گالوانیزه.هاي.تقویت��ي.اس��تاندارد،.پنجره.هاي.یو.پي.
وي.س��ي.معنا.ندارد..البته.چگونگی.و.اس��تفاده.از.آن.و.عدم.استفاده.از.گالوانیزه.یک.
بحث.علمی.می.طلبد.که.ش��اید.از.حوصله.این.مجال.خارج.باش��د..اما.به.بیان.کامال.
س��اده.و.عامه.پس��ند.عنوان.می.کنم.که.اس��تفاده.از.گالوانیزه.در.پنجره.های.دوجداره.
یو.پی.وی.س��ی.باعث.اس��تحکام.در.چهارچوب.پنجره.شده،.همچنین.باعث.می.شود.
تا.یراق.آالت.نیز.به.ش��کل.مقاوم.تر.و.مس��تحکم.تری.نصب.ش��ود..چرا.که.استفاده.از.
گالوانیزه.مناسب.در.پنجره.از.اهمیت.ویژه.ای.برخوردار.است؛.اما.متاسفانه.بعضا.شاهد.
آن.هس��تیم.که.اساس��ا.از.گالوانیزه.در.پنجره.استفاده.نمی.شود.که.این.جای.تعجب.و.
تاسف.دارد..در.واقع.پنجره.اي.که.گالوانیزه.مناسب.خود.را.دارا.نیست،.از.کیفیت.الزم.

برخوردار.نبوده.و.استاندارد.هم.نخواهد.بود..
  اخیرا دیده شـده از گالوانیزه پالسـتیکی یا مشـابه آن استفاده می شود، 

نظر شما به عنوان یک فعال در صنعت در و پنجره یو.پي.وي.سي چیست؟
بنده.با.این.روش.به.هیچ.عنوان.موافق.نیستم،.چرا.که.در.این.روش.و.موارد.مشابه.
آن.پیچ.ها.به.دلیل.مته.ای.بودن.ش��ان.محل.اس��قرار.خود.را.هرز.کرده.و.همچنین.در.

بس��یاری.از.مواقع.مشاهده.ش��ده.که.در.موارد.مذکور،.پیچ.داخل.پالستیک.به.خوبی.
مقاومت.نمی.کند.

  در برخی از شهرها از ورق گالوانیزه به عنوان یک آپشن یاد می کنند، به 
نظر شما برای جلوگیری از این اقدامات غیر قانونی چه باید کرد؟ 

باید.این.نکته.را.یادآور.ش��وم.که.اس��تفاده.از.گالوانیزه.به.عنوان.آپش��ن.محس��وب.

نمی.ش��ود،.بلکه.یکی.از.قطعات.اصلی.در.تولید.و.مونتاژ.در.و.پنجره.یو.پي.وي.س��ي.

بوده.و.به.نظر.من.تنها.مصرف.کننده.و.مشتری.می.توانند.در.این.امر.ثابت.قدم.باشند..

همچنین.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پي.وي.س��ي.مي.توانن��د.با.اعمال.محدودیت.های.

خاص.و.توجه.ویژه.به.استانداردس��ازی.تولیدات.نمایندگی.های.خود.نقش.راهبردی.و.
نظارتی.ویژه.ای.را.در.این.امر.ایفا.کنند..

  شـرکت گالوانیـزه المـاس در تهیـه مـواد مـورد مصـرف بـراي تولیـد 
گالوانیزه هاي تقویتي چه رویکردي را دنبال مي کند؟

مواد.اولیه.شرکت.الماس.از.رول.گالوانیزه.درجه.یک.که.از.مرغوب.ترین.انواع.موجود.

در.کشور.می.باشد.و.از.شرکت.های.داخلی.معتبر.تهیه.مي.شود.و.کلیه.محصوالت.تولید.
در.خطوط.تولیدی.شرکت.الماس.دارای.استاندارد.روز.است.

  پیشنهاد شما به در و پنجره سازان در انتخاب ورق های گالوانیزه چیست؟ 
پیشنهاد.شرکت.الماس.به.شرکت.ها.و.کارگاه.هاي.تولید.در.و.پنجره.یو.پي.وي.سي.
این.اس��ت.که.از.گالوانیزه.های.با.ضخامت.باال.و.داراي.کیفیت.مطلوب.در.ساخت.در.

و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.استفاده.کنند..
نکته.دیگر.اینکه.مجله.ش��ماره.88.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.مطلب.بس��یار.خوبی.به.
عنوان.س��رمقاله.به.چاپ.رس��ید.که.الزم.اس��ت.همه.فعاالن.این.صنعت.به.آن.توجه.
ویژه.داشته.باشند..و.من.ترجیح.می.دهم.که.این.گفتگو.را.با.این.حسن.ختام.به.پایان.

ببرم.که.قیمت.و.کیفیت.را.نشکنید،.پنجره.ها.می.شکنند.
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نشست ساالنه انجمن در و پنجره یو پی وی سی ایران 
برگزار شد 

پیمان خلیل زاده و محمد تاجری، پیروز انتخابات 

پنجره.ایرانیان:مجمع.عمومی.انجمن.صنفی.کارفرمایی.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.س��ی.ایران.امس��ال.در.حالی.برگزار.شد.که.اعضای.انجمن.و.حامیان.این.

نهاد.صنفی.در.یک.گفتگوی.صریح.و.شفاف.انتقادها.و.انتظارات.خود.را.مطرح.کردند.

با.این.رویکرد.که.انجمن.نوپای.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.ایران،.بتواند.در.آینده.با.
گام.های.جدی.تر.اهداف.و.برنامه.هایش.را.جلو.ببرد.

ب��ه.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.مجمع.عموم��ی.انجمن.صنفی.تولیدکنندگان.

در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.ایران.عصر.روز.دوش��نبه.مورخ.21.اردیبهشت.ماه.سال.

1394.در.مح��ل.اجتماعات.انجمن.با.حضور.نماینده.ناظر.وزارت.تعاون،.کار.و.تامین.

اجتماع��ی.در.حالی.برگزار.ش��د.که.عالوه.بر.ارائه.و.تصویب.گزارش.مالی.یکس��اله.

انجمن.و.انتخاب.بازرس��ان،.طرح.مطالبات.ش��رکت.های.تولیدکنن��ده.در.و.پنجره.و.

اعض��ای.افتخاری.و.حامیان.مالی.این.نهاد.صنفی،.زمینه.را.برای.یافتن.راهی.جهت.
تامین.حداکثری.نظرات.مساعد.تر.کرد.

به.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.این.جلس��ه.با.خیر.مقدم.وحید.جاللی.پور،.دبیر.

انجمن.درحالی.رس��میت.گرفت.که.اکبر.معتضدی،.ریی��س.هیات.مدیره.انجمن.در.

س��وگ.مادر.خویش.بس��ر.می.برد.و.ولیکن.در.حضور.آقای.همرنگ.نماینده.وزارت.

تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی،.خلیل.زاده،.بازرس.اصلی.انجمن.به.نمایندگی.از.س��عید.
ابن.الرضا.خزانه.دار.گزارش.مالی.یکساله.انجمن.را.عنوان.کرد.

عملکرد مالی انجمن شفاف است
خلیل.زاده.در.مقام.بازرس.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.با.بیان.
اینک��ه.در.هفته.اخیر.به.هم��راه.محمد.تاجری.یکی.دیگر.از.بازرس��ان.گردش.مالی.
انجمن.زیر.ذره.بین.قرار.گرفت.،.عنوان.کرد:.گزارش.مکتوب.آن.در.اختیار.اعضا.قرار.
دارد..بازرس.انجمن.تولید.کنندگان.دروپنجره.یو.پی.وی.سی.پیشنهاد.کرد.تا.شرایط.
عضویت.در.انجمن.به.جهت.تعدد.اعضا.و.همچنین.به.جهت.شناساندن.هر.چه.بیشتر.
این.مرکز.به.دیگر.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.آسان.تر.شود..او.با.دفاع.
از.هزینه.های.تبلیغاتی.و.اطالع.رسانی.انجمن،.به.موضوع.بازدیدهای.دوره.ای.هیات.
مدیره.از.کارگاه.های.تولیدی.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.در.سراس��ر.کشور.اشاره.و.
تاکی��د.کرد:.هزینه.کلیه.س��فرها.در.خصوص.بازدید.از.خ��ط.تولیدکارخانه.ها.کامال.

شخصی.هزینه.شده.و.حتی.یک.ریال.هم.از.خزانه.انجمن.برداشت.نشده.است.
دفاع دبیر انجمن و پاسخ به انتقادها

در.ادام��ه.مجمع.عمومی.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی،.وحید.

جاللی.پور.در.پاس��خ.به.برخی.انتقاده��ا.مبنی.بر.عدم.افزایش.اعضای.انجمن.اظهار.

کرد:.به.دلیل.رکودی.که.سال.گذشته.گریبان.صنعت.ساختمان.و.به.دنبال.آن.صنعت.

پنجره.های.دوجداره.را.گرفته.اس��ت،.ریزش.اعضا.و.عدم.رویش.قابل.مالحظه.اعضا.

جدید.انجمن.طبیعی.اس��ت..به.گفته.دبیر.انجمن،.حساسیت.انجمن.بر.کیفیت.تولید.
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و.نصب.در.و.پنجره.های.کارگاه.ها.و.ش��رکت.های.فعال.از.جمله.سیاس��ت.هایی.است.

که.عضویت.در.این.نهاد.تخصصی.را.مش��کل.می.سازد.و.بر.اساس.اهداف.مندرج.در.

اساسنامه،.یکی.از.شرایط.خدشه.ناپذیر.عضویت.در.انجمن،.تولید.محصول.با.کیفیت.

اس��ت..جاللی.پور.با.اش��اره.به.بازدید.از.خط.تولید.20.کارخانه.فعال.در.صنعت.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.س��ی.در.دو.سال.اخیر،.این.بازدیدها.را.یکی.از.فعالیت.های.برجسته.

هی��ات.مدیره.کنونی.دانس��ت.و.افزود:.تبادل.اطالعات.و.دان��ش.از.جمله.مهمترین.

دس��تاوردهای.این.بازدیدها.ب��وده.و.انتظار.می.رود.در.نتیجه.ای��ن.بازدیدها.بتوان.بر.
عملکرد.اعضای.انجمن.نظارت.دقیق.تری.صورت.پذیرد..

وی.با.اش��اره.به.همکاری.نشریه.پنجره.ایرانیان.در.انتشار.خبرها،.گزارش.بازدیدها.

و.نقطه.نظرات.انجمن.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.ای��ران.از.اعضا.و.حامیان.انجمن.

خواس��ت.تا.نقطه.نظرات.خود.را.از.طریق.رس��انه.مرجع.و.رس��می.صنعت.دروپنجره.
یعن��ی.ماهنامه.تخصصی.پنجره.ایرانیان.بی��ان.کنند..دبیر.انجمن.در.و.پنجره.یو.پی.
وی.س��ی.ایران.با.بیان.اینکه.در.طول.سال.گذشته.بیش.از.70مورد.شکایت.مردمی.
از.تولیدکنندگان.به.دس��ت.ما.رس��یده.اس��ت،.گفت:.از.این.بین.12.مورد.آن.با.ارائه.
اس��ناد.و.مس��تندات.و.بر.اساس.خواست.شاکیان.به.مرحله.تشکیل.پرونده.رسیده.که.
همگی.با.میانجیگری.انجمن.طی.جلس��ات.متعدد.ختم.به.خیر.ش��د..وی.6.مورد.از.
پرونده.های.فوق.را.مربوط.به.فعالیت.اعضای.انجمن.دانس��ت.و.افزود:.انجمن.محلی.
برای.رسیدگی.به.این.دست.از.مشکالت.صنف.است.و.ما.تالش.می.کنیم.تا.با.تشدید.
نظارت.و.پیگیری.شکایت.ها،.سطح.کیفیت.محصوالت.و.خدمات.اعضا.به.مشتریان.
را.افزایش.دهیم.تا.شاهد.افزایش.اعتماد.مردم.به.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.
ایران.باش��یم..این.فع��ال.صنعت.در.و.پنجره.های.دوجداره.یو.پی.وی.س��ی.در.ادامه.
اظهارات.خود.با.تاکید.بر.فعالیت.کمیته.آموزش.انجمن.برای.ارتقا.س��طح.دانش.فنی.
اعضا.تصریح.کرد:.برگزاری.نشس��ت.مدیریت.اس��تراتژیک.توسط.دکتر.شهرام.تاج،.
رییس.دپارتمان.مدیریت.و.بازاریابی.دانش��گاه.الرنس.میشیگان.و.اعطای.گواهینامه.
به.شرکت.کنندگان.در.این.دوره.آموزشی.از.مهمترین.دستاوردهای.انجمن.در.حوزه.

آموزش.به.شمار.می.رود..
جاللی.پور،.برگزاری.جلسه.ای.با.مدیران.شرکت.های.تامین.کننده.مواد.اولیه.پنجره.
از.جمل��ه.یراق.آالت.و.همچنی��ن.عرضه.کنندگان.ماش��ین.آالت.را.تجربه.ای.ناموفق.
دانس��ت..ایش��ان.همچنین.تعامل.و.تبادل.اطالعات.با.مرکز.تحقیقات.وزارت.راه.و.
شهرسازی.را.قدمی.دیگر.در.مسیر.ارتقا.دانش.فنی.صنعت.برشمرد..وی.اضافه.کرد:.
برگزاری.3.نشست.آموزشی.در.حاشیه.ششمین.دوره.نمایشگاه.بین.المللی.دروپنجره.
تهران.که.توس��ط.اس��اتید.برجس��ته.ای.از.جمله.دکتر.کاری.و.نیز.حضور.و.بازدید.از.
چند.نمایشگاه.دیگر.نظیر.نمایشگاه.صنعت.ساختمان،.نمایشگاه.تویاپ.ترکیه.و.چند.
نمایشگاه.در.کش��ور.آلمان.را.از.جمله.اقدامات.مثبت.انجمن.محسوب.می.شود..دبیر.
انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.ایران.با.ابراز.تاسف.از.عدم.استقبال.
اعضا.از.برخی.اقدامات.و.برنامه.های.ویژه.انجمن.یادآور.شد:.براساس.توافقات.انجام.
شده.با.اداره.استاندارد.و.مرکز.تحقیقات.وزارت.راه.و.شهرسازی.در.خصوص.اعطای.
گواهینامه.ها.و.دریافت.اس��تاندارد.تش��ویقی..-.که.از.طریق.نش��ریه.و.سایت.پنجره.
ایرانیان.اطالع.رسانی.شده.بود-ولی.متاسفانه.استقبالی.از.آن.نشد..جاللی.پور.اضافه.
کرد:.این.امکان.همچنان.برای.عالقمندان.وجود.دارد.و.امس��ال.هم.می.توانند.برای.

استفاده.از.این.مهم.اقدام.نمایند.
جاللی.پور.با.اشاره.به.پیوستن.شرکت.ایستاوین.به.عنوان.آزمایشگاه.همکار.انجمن.
از.رایزنی.با.س��ازمان.توس��عه.تجارت.در.خصوص.کاهش.تعرفه.واردات.پروفیل.به.
عنوان.بزرگترین.دغدغه.تولیدکنندگان.در.سال.گذشته.با.عنوان.اقدام.ویژه.انجمن.یاد.
و.واردکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.سی.را.به.عرضه.محصوالت.با.کیفیت.دعوت.کرد..
جاللی.پور.گفت:.با.پتروش��یمی.و.وزارت.صنعت.معدن.تجارت.نیز.درخصوص.توزیع.
و.تامین.مناس��ب.مواد.اولیه.جلس��اتی.برگزار.شده.اس��ت..دبیر.انجمن.تولیدکنندگان.
درو.پنج��ره.یو.پی.وی.س��ی.افزود:.جهت.ارائه.تخفیفات.ویژه.ب��ه.اعضا.با.بیمه.های.

تکمیلی.به.نتایج.قابل.مالحظه.ای.رس��یده.ایم.ولی.به.دلیل.عدم.همکاری.اعضا،.این.

طرح..باشکس��ت.مواجه.شد..جاللی.پور.دس��تاورد.دیگر.انجمن.را.حضور.در.بهترین.

س��الن.نمایشگاه.دروپنجره.تهران.عنوان.کرد.و.افزود:.حفظ.چنین.جایگاهی.نیازمند.

حمایت.هرچه.بیش��تر.اعض��ا.و.حامیان.انجمن.می.باش��د..وی.همچنین.اضافه.کرد:.

حدود.20.جلسه.در.کمیته.قیمت.گذاری.شرکت.های.تامین.کننده.مواد.اولیه.از.جمله.

برندهایی.چون.ویستابست،.سیندژ.و....در.رابطه.با.قیمت.گذاری.پنجره.برگزار.کردیم.

که.این.مهم.در.راس��تای.فعالیت.های.کمیته.قیمت.گذاری.انجمن.تش��کیل.شده.بود..

وحی��د.جاللی.پور.دبیر.انجمن.تولیدکنندگان.درو.پنجره.ایران.در.ادامه.اظهارات.خود.

با.اعالم.حضور.قدرتمند.اعضای.این.انجمن.در.همایش.های.معتبر.صنعت.ساختمان.

کش��ور.در.سال.گذشته،.همایش.معماری.و.مسکن.و.ساختمان،.همایش.انبوه.سازان.
و.همایش.حقوق.در.صنعت.ساختمان.را.از.آن.جمله.برشمرد.

وی.با.ابراز.تاس��ف.از.عدم.اس��تقبال.اعض��ا.در.خصوص.اس��تقبال.از.فعالیت.ها.و.

برنامه.های��ی.که.با.پیگیری.های.هیات.مدیره.به.ثمر.نشس��ته.گفت:.در.پی.برگزاری.

جلس��ات.متعدد.با.مدیران.ش��بکه.3.و.ش��بکه.تهران.30.برنامه.در.ایام.ماه.مبارک.

رمض��ان.دراختیار.اعض��ا.انجمن.قرار.گرفت.که.هم.به.لحاظ.معرفی.نش��ان.تجاری.
ش��رکت.های.عضو.و.هم.انتقال.مباحث.آموزشی.در.خصوص.پنجره.دوجداره.یو.پی.

وی.سی.فرصت.مغتنمی.بود.اما.با.اقبالی.از.سوی.اعضا.مواجه.نشد.
دبیرانجمن.تولیدکنندگان.دروپنجره.یو.پی.وی.س��ی.با.بیان.این.که.با.اجرای.طرح.
شناس��نامه..دار.شدن.س��اختمان.ها.که.در.دس��تور.کار.وزارت.مسکن.و.شهرسازی.و.
سازمان.شهرداری.های.کل.کشور.می.باشد.شاهد.تحول.عظیمی.در.صنعت.ساختمان.
خواهیم.بود،.تصریح.کرد:.شناس��نامه.دار.ش��دن.ساختمان.مستلزم.دریافت.گواهینامه.
و.اس��تاندارد.کلیه.اجزاء.س��اختمان.می.باش��د..وی.در.همین.خص��وص.افزود:.بحث.
استانداردی.که.ما.از.سوی.مرکز.تحقیقات.و.استاندارد.تشویقی.مطرح.می.کنیم،.یک.
ابزار.حاکمیتی.اس��ت.که.امکان.ورود.انجمن.و.اعضای.آن.را.در.طرح.شناس��نامه.دار.
ک��ردن.س��اختمان.ها.را،.ام��کان.پذیر.می.کند.ب��ه.بیان.دیگر.به.این.وس��یله.انجمن.

تولیدکنندگان.دروپنجره.می.تواند.در.این.طرح.دخیل.باشد.
عض��و.هیات.مدی��ره.انجمن.اضافه.کرد:.رتبه.بندی.ش��رکت.ها.و.کارگاه.های.تولید.
در.و.پنج��ره.یو.پی.وی.س��ی.یکی.از.وظایف.انجمن.به.ش��مار.م��ی.رود.چرا.که.در.
صنعت.های.فوالد،.بتن،.تاسیسات.و....این.رتبه.بندی.انجام.شده..وحتی.مقوله.انرژی.
در.س��اختمان.رتبه.بندی.ش��ده.اس��ت..این.فعال.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.
گفت:.در.این.رابطه.از.6.ماه.گذش��ته.هم.در.س��ایت.انجمن.و.هم.در.س��ایت.نشریه.
پنجره.ایرانیان.فراخوان.نظرسنجی.از.اعضا.گذاشته.شده.تا.براساس.نظرات.دوستان.
این.رتبه.بندی.انجام.ش��ود،.اما.در.صورت.عدم.مش��ارکت.اعضا.انجمن.در.این.رتبه.

بندی.کار.را.با.اعضا.هیات.مدیره.و.اعضا.فعال.ادامه.خواهیم.داد.
جالل��ی.پور.در.واکنش.ب��ه.اظهارات.منتقدین.انجمن.گف��ت:.برخی.می.گویند.که.
مگر.انجمن.چه.کرده.اس��ت؟.گزارشی.که.ارائه.شد.برخی.از.تالش.ها.و.فعالیت.های.
انجمن.در.سال.گذشته.بود.و.اگر.برخی.کم.کاری.و.یا.پیشنهادی.دارند.نظرات.خود.

را.مکتوب.به.ما.انتقال.دهند.که.در.دستور.کار.قرار.گیرد.
صدقی نسب: انجمن به شدت ریزش دارد

.علیرضا.صدقی.نس��ب.مدیرعامل.شرکت.ساتیان.و.از.حامیان.مالی.انجمن.با.ابراز.

تاس��ف.از.حضور.غالب.حامیان.در.جلسه،.عدم.اس��تقبال.از.برنامه.های.انجمن.را.به.

تع��داد.کم.حاضری��ن.تعمیم.داد.و.گفت:.ب��ه.اعتقاد.من.اعضا.انجم��ن.باید.اکثریت.

جمعیت.حاضر.در.مجمع.باش��د.نه.بالعکس..وی.با.اش��اره.به.احتمال.شکایت.زیاد.از.

کیفیت.تولیدات.در.و.پنجره..افزود:.به.طور.حتم.اگر.انجمن.در.جامعه.ش��ناخته.شده.

باشد،.حجم.انبوهی.از.شکایت.های.مردمی.به.انجمن.ارائه.خواهد.شد..صدقی.نسب.

با.اش��اره.به.فعالیت.کمیته.آموزش.انجمن.خاطرنش��ان.کرد:.به.جرات.اعالم.می.کنم.

بحث.آموزش��ی.در.گروه.های.مج��ازی.وایبر.و.واتس.آپ.و....ب��ه.مراتب.جدی.تر.از.

انجمن.دنبال.می.ش��ود..حامی.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.با.
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اش��اره.به.حضور.تعدادی.از.اعضا.در.مجمع.عمومی.انجمن.و.فعالیت.بیش.از.3000.

کارگاه.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.گفت:.با.توجه.به.تعداد.حاضرین.در.مجمع.

و.نی��ز.تعداد.28.عضوی.انجمن.ک��ه.نصف.آنها.به.حالت.تعطیل.درآمده.اند؛.آیا.وقت.

آن.نیس��ت.که.به.این.س��وال.پاسخ.داده.شود.آیا.شرایط.سخت.عضویت.باعث.نشده.
تا.تعداد.زیادی.از.کارگاه.های.تولید.در.و.پنجره.نتوانند.به.عضویت.انجمن.درآیند؟

مدیر.عامل.ش��رکت.ساتیان.اظهار.کرد:.همواره.شاهد.حضور.فعالتر.حامیان.نسبت.

ب��ه.اعضا.دربرنامه.ه��ای.انجمن.بوده.ایم..و.اکنون.هم.تع��داد.حامیان.بر.اعضا.چیره.

اس��ت،.در.حالی.که.حامیان.حق.رای.ندارند.و.این.جای.تاس��ف.دارد..صدقی.نس��ب.

خطاب.به.نماینده.وزارت.کار.و.اموراجتماعی.پرس��ید:.اگر.تعداد.حامیان.مالی.انجمن.

را.ازحاضرین.کم.کنید،.ببینید.چه.اتفاقی.می.افتد..این.انجمن.تصریح.کرد:.به.اعتقاد.

من.الزم.اس��ت.که.پیش.نویس��ی.برای.اصالح.اساسنامه.جدید.انجمن.تدوین.شود.و.

در.اس��رع.وقت.اصالح.اساسنامه.به.رای.گذاش��ته.شود..او.گفت:.کلیه.فعالین.پنجره.

مانند.عرضه.کنندگان.یراق.آالت،.گالوانیزه،.گسکت.،.ماشین.آالت،.پروفیل.سازان.و....

در.این.جلس��ات.حضور.داشته.باش��ند..صدقی.نسب.افزود:.متاس��فانه.تعداد.اعضای.

انجم��ن.تولیدکنندگان.درو.پنجره.ایران.به.ش��دت.ریزش.دارد.و.این.س��وال.مطرح.

اس��ت.که.در.شرایطی.که.حامیان.حق.رای.ندارند،.چه.الزامی.به.حضور.آنان.در.این.
گونه.جلسات.وجود.دارد؟

جاللی پور: انجمن جای باکیفیت هاست
.جاللی.پور.در.پاسخ.به.اظهارات.مدیرعامل.ساتیان.گفت:.مدت.ها.قبل.از.دوستانی.
که.توانایی.فعالیت.در.بحث.آموزش.را.دارند،.برای.همکاری.با.انجمن.جهت.پیشبرد.
برنامه.های.آموزش��ی.درخواست.همکاری.دادیم.که.تنها.شرکت.سیندژ.و.ویستابست.
موافق��ت.کردند.و.اجازه.حضور.اعضای.انجمن.در.دوره.های.آموزش��ی.را.دادند..دبیر.
انجم��ن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.با.اش��اره.ب��ه.ممنوعیت.فعالیت.
قانونی.گروه.های.آموزش��ی.در.فضای.مجازی.چون.وات��س.آپ.و.وایبر..تاکید.کرد:.
بهترین.مکان.برای.پیگیری.برنامه.های.آموزشی.انجمن.است.و.باردیگر.از.شرکت.ها.
می.خواهی��م.ب��ا.انجمن.همکاری.کنند.ت��ا.در.نمایش��گاه.های.در.و.پنجره.و.صنعت.
س��اختمان.بتوان.همایش.های.آموزش��ی.برگزار.کرد..جاللی.پور.افزود:.در.شش��مین.
نمایش��گاه.دروپنجره.تهران.با.تالش.های.فراوان.فضای.آموزش��ی.در.اختیار.انجمن.
قرار.گرفت.و.به.ش��کل.رایگان.جلسات.آموزش��ی.از.سوی.انجمن.برگزار.شد؛.اما.به.
جای.حضور.پرش��ور.پنجره.سازان.در.این.دوره.های.آموزشی،.شخصا.باید.به.غرفه.ها.
مراجعه.کنم.و.یک.به.یک.افراد.را.به.حضور.در.جلس��ات.آموزش��ی.دعوت.کنم؛.در.
حال��ی.که.باید.اذعان.داش��ت.در.تمام.دنیا،.نمایش��گاه.ها.بهتری��ن.محل.برای.طرح.
مباحث.و.برگزاری.همایش.های.آموزش��ی.مختلف.می.باش��د..جاللی.پور.در.رابطه.با.
ش��رایط.عضویت.در.انجمن.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.گفت:.تولیدات.اعضا.انجمن.
باید.از.استاندارد.حداقلی.برخوردار.باشد،.اما.برای.کسی.که.تولید.را.هنوز.یاد.نگرفته.
اس��ت،.چرا.باید.ش��رایط.عضویت.را.تس��هیل.کرد؟.دبیر.انجمن.در.و.پنجره.یو.پی.
وی.س��ی.تصریح.ک��رد:.آنچه.که.در.قالب.ش��کایت.به.انجمن.رس��یده،.همین.چند.
مورد.بوده.اس��ت.و.حاال.که.ش��کایتی.به.ما.نرسیده.است،.انجمن.چه.می.تواند.انجام.
دهد..وی.همچنین.بزرگترین.دس��تاورد.انجمن.در.سال.گذشته.را.مبارزه.با.دامپینگ.
قیمت.عنوان.کرد..این.فعال.صنعت.درو.پنجره.یو.پی.وی.سی.در.خصوص.حق.رای.
حامیان.گفت:.انجمن.برای.همه.فعاالن.صنعت.پنجره.اس��ت.و.ملک.شخصی.کسی.
نیس��ت.و.اگر.نقدی.بر.اساس��نامه.فعلی.وارد.اس��ت.می.توان.با.ارائه.درخواست.کتبی.

جلسه.فوق.العاده.تشکیل.و.در.آن.تصمیم.گیری.کرد.
شرایط عضویت را آسان کنید

در.ادام��ه.یکی.دیگر.از.اعضای.انجمن.با.انتقاد.از.ش��رایط.عضویت.گفت:.انجمن.

باید.حداقل.300عضو.داشته.باشد،.اما.شرایط.به.جایی.رسیده.که.از.70عضو.وحامی.

انجم��ن،.50.درصد.آن.دیگر.انجمن.را.قبول.نداش��ته.و.عالقه.یی.به.حضور.در.این.

گونه.از.جلس��ات.ندارند...بخش��ی.زاده.تاکی��د.کرد:.از.میان.هزاران.پنجره.س��از.مگر.

می.ش��ود.تنها.5.نفر.از.آنها.تولید.را.آموخته.باش��ند؟.س��وال.دیگرم.اینست.که.نتیجه.

بازدید.از.کارخانه.ها.چیست؟.با.این.بازدیدها.چه.تاثیر.بر.پیشرفت.صنعت.گذاشته..اید؟.

در.این.بازدیدها.الزم.اس��ت.معایب.را.عنوان.کنیم.تا.به.ارتقا.محاسن.منجر.شود.اما.

متاس��فانه.شاهد.بودیم.که.بازرس��ان.انجمن.نیزاز.عملکردهای.هیات.مدیره.ناراضی.
هستند.

انجمن برابر اساسنامه کار می کند
.جاللی.پور.در.پاسخ.عنوان.داشت:.انجمن.جایی.برای.تجمیع.آرا.و.نظرات.مختلف.
اس��ت،.اگر.نقد.و.پیشنهاد.ویا.شکایت.و.اعتراضی.در.خانواده.صنعت.وجود.دارد،.باید.
در.انجمن.مطرح.و.به.آن.رس��یدگی.ش��ود..او.تاکید.کرد:.فعالیت.ما.کامال.بر.اساس.

اساسنامه.است.و.اگر.جایی.از.اساسنامه.فراتر.رفته.ایم.شما.تذکر.دهید.
همگرایی بهتر از واگرایی است

درپ��ی.اعتراضات.برخی.ازحضار،عبداهلل.نژاد.از.اعضای.انجمن.خطاب.به.منتقدین.

اعالم.کرد:.به.عنوان.یک.دلسوز.صنعت.معتقدم.اینکه.انجمنی.برای.طرح.مشکالت.

و.بیان.حقایق.پنهان.این.صنعت.وجود.دارد،.بسیار.امیدوار.کننده.است.وی.تاکید.کرد:.

پرداختن.به.مسائل.و.مباحث.جزئی.و.حاشیه.ای.ما.را.از.اتفاق.نظر.و.وحدت.رویه.ای.

انجم��ن.دور.می.کند..این.عض��و.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.

افزود:.مشخصا.اگر.هیات.مدیره.از.اساسنامه.سرپیچی.کرده،.باید.پاسخ.دهد.و.اگر.نه.

طرح.مباحث.پیش��نهادی.یا.نقطه.نظرات.متفاوت.در.این.جلسه.جایگاهی.ندارد..وی.

با.اش��اره.به.فعالیت.انجمن.در.پذیرش.اعضا.در.دو.س��ال.گذشته.ابراز.امیدواری.کرد.
در.سال.آینده.تعداد.اعضا.افزایش.یابد.
جایگاه حامیان انجمن تعریف شود

سید.محمد.عزیزی.مسئول.کمیته.آموزش.انجمن.تولیدکنندگان.دروپنجره.یو.پی.
وی.س��ی.نیز.در.خصوص.انتقادات.به.فعالیت.های.آموزش��ی.انجمن.گفت:.این.یک.
مجمع.عمومی.اس��ت.و.الزم.اس��ت.که.کلیه.کس��انی.که.ح��ق.عضویت.به.انجمن.
پرداخت.می.کنند،.در.آن.حضور.داشته.باشند،.چرا.که.در.این.جلسات.گزارشات.مالی.
و.گزارش.عملکرد.سالیانه.انجمن.مطرح.می.شود.و.حامیان.نیز.در.این.زمینه.ذی.نفع.
می.باش��ند..وی.افزود:.جایگاه.حامیان.در.ابتدا.باید.برای.خودش��ان.تعریف.می.شد.و.
کلیه.حامیان.در.این.جلسه.ارائه..دهنده.خدمات.یا.تامین.کننده.مواد.اولیه.این.صنعت.
می.باش��ند،.سوال.این.جاست.که.کدام.یک.از.این.دوستان.تعریف.درستی.از.جایگاه.
خود.دارد؟.عزیزی.گفت:.س��وال.این.اس��ت.که.کدام.یک.از.این.حامیان.مشتریان.و.
مص��رف.کنندگان.محصوالت.خود.را.تش��ویق.به.عضویت.در.انجمن.کرده.اس��ت؟..
عضو.هیات.مدیره.انجمن.تصریح.کرد:.حامی.به.عنوان.بازوی.قوی.اجرایی.انجمن.و.
حمایت.کننده.فعالیت.های.انجمن.است؛.اگر.اعضای.محدودی.در.این.جلسه.حضور.
دارند،.یکی.از.علت.های.آن.این.است.که.بازوی.حمایتی.کارکرد.دقیق.و.درست.خود.
را.ایفا.نکرده.اس��ت...وی.گفت:.در.بحث.آموزش.مدیرعامل.محترم.س��اتیان.اعالم.
کردند.که.هم.فضای.آموزش��ی.و.هم.نیروی.انس��انی.آن.را.دارند؛.ما.دست.ایشان.را.
به.گرمی.می.فش��اریم.و.دوستان.دیگری.هم.پیشنهاداتی.عنوان.کردند.که.به.عنوان.
مس��ئول.کمیته.آموزش.در.پاس��خ.گفتم:.پیشنهادات.را.مکتوب.و.حتی.در.قالب.یک.
صفحه.به.انجمن.تحویل.دهند.تا.با.تشکیل.یک.جلسه.خصوصی.تر.گزینه.ممکن.را.

بررسی.کنیم،.اما.از.آن.روز.تا.کنون.دوستان.را.ندیده.ایم.
صدقی نسب: اساسنامه نیازمند اصالح است

.مدیر.عامل.ش��رکت.ساتیان.تصریح.کرد:.متاسفانه.باید.به.این.واقعیت.تلخ.اذعان.

داش��ت.که.رویه.موجود.به.س��متی.رفته.که.ریزش.اعضا.بر.رویش.آنها.غالب.ش��ده.
اس��ت،.به.نظرم.روش.پیش.رو،.مناس��ب.نیست.و.اساس��نامه.نیازمند.اصالح.است.
صدقی.نس��ب.افزود:.انجمن.باید.وحدت.رویه.داش��ته.باش��د.و.هماهنگ.و.همگام.با.
دس��تورالعمل.مشخص.و.مورد.تایید.همگان.پیش.برود..وی.گفت:.این.که.یک.عده.
رای.بدهن��د.و.دیگ��ران.از.آنها.حمایت.کنند.و.تنها.ش��اهد.اقدامات.و.تصمیمات.بی.

نتیجه.آنها.باشند،.عمال.باعث.تشدید.ریزش.اعضا.می.شود.



ش
زار

گـ

197

93
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

تیر
..
�م
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

ـا
انی

یر
ه ا

ـر
نج

پ

تعداد اعضای انجمن افزایش یابد
محسن.هاش��می.هندوکش.از.تولید.کنندگان.قدیمی.پنجره.ه��ای.دوجداره.گفت:.
بنده.از.اوایل.انقالب.در.امور.تش��کیالتی.فعال.بوده.ام.و.این.دست.از.فعالیت.ها.را.به.
خوبی.می.شناس��م.و.کامال.روحیه.تش��کیالتی.دارم..او.افزود:.سابقه.تشکیالتی.مانند.
انجمن.دروپنجره.را.نیز.در.حوالی.س��ال.های.91.و.92.داش��ته.ام.ودر.جلسه.ای.که.در.
اس��تان.البرز.بی��ن.فعاالن.صنعت.ترتیب.داده.بودیم،.به.عن��وان.یکی.از.اعضا.هیات.
مدیره.انتخاب.شدم،.اما.همین.که.خوب.مورد.مذکور.را.بررسی.کردیم.به.این.نتیجه.
رس��یدم.ک��ه.با.چند.عضو.محدود.نمی.توان.امور.کالن.صنع��ت.را.پیش.برد..او.ادامه.
داد:.همان.ط��ور.که.همگان.می.دانند.این.انجمن.از.انجمن.پروفیل.س��ازان.انش��عاب.
ش��ده،.چرا.که.ش��اهد.آن.بودیم.که.در.آن.محفل.به.دلیل.کثرت.پروفیل.س��ازان.جو.
غالب.انجمن.ش��ده.و.کرسی.ها.را.در.دست.گرفتند.و.نهایتا.کلیه.تصمیمات.در.جهت.
منافع.پروفیل.س��ازان.اتخاذ.می.شد..این.تولیدکننده.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.گفت:.
بای��د.تالش.ش��ود.هم.تعداد.اعض��ای.انجمن.افزایش.یابد.و.ه��م.اینکه.دیدگاه.ها.و.

پیشنهادهای.بخش.های.مرتبط.با.صنعت.در.برنامه.های.انجمن.پیگیری.شود.
فضا را برای دیگران باز کنید

س��یدی.فر.از.مجموعه.وین..هاوس.از.جمله.عرضه.کنندگان.یراق.آالت.گفت:.نکته.

جالب.توجه.این.اس��ت.که.هی��ات.مدیره.محترم.عنوان.می.کن��د.که.70.عضو.دارد،.

در.حال��ی.ک��ه.از.این.بین.تعدادی.کارگاه.ها.تغییر.کارب��ری.داده.اند..و.تعدادی.بنا.بر.

بدهی.های.مالیاتی.و.مواردی.از.این.دس��ت.پلمپ.ش��ده.اند.در.شرایطی.که.عده.ایی.

نیز.از.این.بین.اساس��ا.تولیدکننده.نیستند.و.تنها.به.واسطه.گری.مشغول.هستند..وی.

خاطرنش��ان.کرد:..این.در.شرایطی.اس��ت.که.عرضه.کنندگان.یراق.آالت.که.بخش.

مهمی.از.پنجره.محس��وب.می.ش��وند.و.همگی.از.فعاالن.صنعت.هس��تند،.به.عنوان.

حامی.انجمن.درحاش��یه.قرارگرفته.اند..س��یدی.فر.تاکید.کرد:.امیدوارم.شرایط.هرچه.

زودتر.به.گونه.ای.رقم.بخورد.که.ش��اهد.تاثیرگذاری.بیشتر.شرکت.های.تولیدکننده.و.
عرضه.کننده.یراق.االت.و.ملزومات.در.انجمن.باشیم.

سیاه نمایی نکنیم
جاللی.پور،.دبیر.انجمن.در.پاسخ.به.اظهارات.سیدی.فر.خاطرنشان.کرد:.من.به.عنوان.
عض��و.هی��ات.مدیره.و.دبیر.انجمن.به.جد.از.کلیه.دوس��تان.و.همکاران.عزیز.خواهش.
می.کنم.از.سیاه.نمایی.خوداری.کنند.و.اگر.مستنداتی.در.دست.دارند.که.نشان.می.دهد.
یکی.از.اعضا.خارج.از.مباحث.تولیدی.به.واس��طه.گری.مش��غول.است،.ارائه.داده.تا.به.

سرعت.از.انجمن.کنار.گذاشته.شود.
رضایت نماینده دولت و انتخاب بازرسان انجمن

به.گ��زارش.پنجره.ایرانیان،.نماین��ده.وزارت.کارواموراجتماعی.ضمن.ارزیابی.مثبت.

از.نقطه.نظرات.مطرح.ش��ده.در.مجمع.عمومی.انجمن.تولیدکنندگان.یو.پی.وی.سی،.

وجود.اختالف.نظرها.و.تکثرآرا.را.نش��ات.گرفته.از.پویایی.انجمن.دانست.و.تاکید.کرد:.

نتیجه.این.گونه.جلس��ات.و.بیان.پر.ش��ور.و.حرارت.نظرات.این.صنعت.مطمئنا.چیزی.

جز.رشد.و.نمو.صنعت.پنجره.های.دوجداره.یو.پی.وی.سی.نیست..وی.افزود:.وجود.این.

همه.صنعتگر.دلس��وز.آنهم.در.حوزه.تولید.مطمئنا.چش��م.انداز.مثبت.و.خوبی.را.خواهد.

داشت..این.گزارش.می.افزاید:.سپس.هیات.مدیره.با.ارائه.گزارش.جلسه.و.لیست.اعضا.

از.س��وی.نماینده.وزارت.کار.و.امور.اجتماعی.ک��ه.وظیفه.نظارت.و.برگزاری.انتخابات.

را.برعهده.داش��ت.عنوان.شد.که.جلسه.به.حد.نصاب.رسیده.چنانچه.از28عضوانجمن.
19نفردرجلسه.حضوردارندو.انتخابات.بازرسان.انجمن.رسمیت.داشته.و.برگزار.می.شود.
جلس��ه.با.اعالم.کاندیداتوری.آقایان.:.پیم��ان.خلیل.زاده.و.محمد.تاجری.دو.بازرس.
س��ابق.انجمن،.محسن.هاشم.زاده.،.محسن.هاش��می.هندوکش،.امیر.حسین.اسماعیل.
خانی.و.حمید.علی.بخشی.تحت.نظارت.هیات.اجرای.انتخابات.برگزار.و.نتایج.شمارش.
آرا.بدی��ن.گونه.اعالم.ش��د:پیمان.خلیل.زاده.با.19.و.محم��د.تاجری.با.اخذ.18رای.در.
سمت.قبلی.خود.ابقا.و.حمید.علی.بخشی.با.کسب11.رای.به.عنوان.بازرس.علی.البدل.

انجمن.تولیدکنندگان.دروپنجره.دوجداره.یو.پی.وی.سی.انتخاب.شدند.
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 چرا باید از گالوانیزه استفاده کنیم؟
.اس��تفاده.از.گالوانیزه.برای.استحکام.بخشی.و.همچنین.تحمل.بارهای.دینامیکی.و.
اس��تاتیکی.وارد.شده.).شامل.بارهای.خارجی.و.بارهای.مستقیم(.به.پنجره.از.الزامات.
غیر.قابل.انکار.سیس��تم.پنجره.های.دوجداره.می.باش��د.و.اینکه.ادعا.می.شود.می.توان.
برای.پروفیلی.خاص،.یا.در.شرایطی.خاص.از.گالوانیزه.استفاده.نکرد،.بی.پایه.و.اساس.
بوده.و.هیچ.پشتوانه،.فنی،.علمی.و.یا.استانداردی.ندارد.و.در.هیچ.یک.از.استانداردهای.
تدوین.ش��ده.چه.در.ایران.و.چه.در.سایر.کش��ورها.چنین.موضوعی.وجود.ندارد..نباید.
فراموش.کنیم.که.پروفیل.یو.پي.وي.س��ي،.قادر.به.تحمل.هر.وزن.یا.بار.وارد.شده.به.
آن.نمی.باش��د.و.در.صورت.عدم.اس��تفاده.از.گالوانیزه.احتمال.شکستن،.دفرمه.شدن،.

تغییر.شکل.یا.از.دست.دادن.آب.بندی،.ساده.ترین.احتماالت.خواهند.بود.
نکت��ه:.البته.اخیراً.برخی.از.ش��رکت.های.آلمانی.پروفیل.های.جدی��دی.را.به.بازار.عرضه.
 Fibre-reinforced.کرده.اند.که.نیاز.به.گالوانیزه.ندارند..در.خصوص.این.پروفیل.ها.که.به
مشهورند.)هرچند.ممکن.است.در.هر.شرکتی.نام.خاصی.به.خود.گرفته.باشند؛.تصویر.
ش��ماره.یک(،.باید.گفت.ک��ه.این.پروفیل.ها.دارای.تکنول��وژی.خاصی.بوده.و.از.یک.

معیار انتخاب گالوانیزه برای پنجره های دوجداره

ره:
شـا

ا

استفاده از گالوانیزه در ساخت در و پنجره هاي یو.پي.وي.سي چه تاثیري بر کیفیت و کارایي پنجره ها مي گذارد؟ آیا مي توان از جایگزین هاي 
دیگري به جاي گالوانیزه اسـتفاده کرد؟ آیا در صورت اسـتفاده از گالوانیزه، مي توان گالوانیزه هایي با ضخامت مختلف اسـتفاده کرد؟ در 
سـال های اخیر اختالفات زیادی بین صاحبنظران در خصوص معیارهای ارزیابی و اسـتفاده از گالوانیزه در پنجره های دوجداره پیش آمده 
و در این بین برخی سـودجویان نیز از این آب گل آلود به نفع خود اسـتفاده کرده اند؛ ازجمله با کاهش ضخامت گالوانیزه، با حذف آن در 
بازشو با استدالل های غیر علمی و فنی، یکسان سازی طرح آن و غیره. این مقاله که به همت  فرخ ظفر فرخي از شرکت کرفت مولر ایران 
و آرش تندرست از مدیران فني شرکت روتو به نگارش درآمده و در اختیار نشریه پنجره ایرانیان، قرار گرفته است، درصدد پاسخ دادن 
به برخي سواالت و پایان دادن به ابهام هاست. پنجره ایرانیان با قدرداني از این دو چهره شناخته شدن صنعت در و پنجره ایران، آماده 

دریافت نظرات مختلف و دیدگاه دیگر فعاالن صنعت خواهد بود.

fiber-reinforced تصویر شماره 1 نمونه ای از پروفیل های پنجره
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رویۀ.پروفیل.یو.پي.وي.س��ي.برخوردار.می.باشند.که.به.عنوان.عایق.عمل.می.کند،.در.

حالیکه.س��اختار.اصلی.پروفیل.و.ستون.های.تشکیل.دهندۀ.چمبرها.از.پلیمیری.بسیار.

س��خت.ساخته..ش��ده.اند..افزون.بر.این،.به.دلیل.قیمت.بسیار.باالی.این.محصوالت،.

این.سیستم.عماًل.وارد.ایران.نشده.و.در.صورت.ورود.هم.توان.رقابت.با.انواع.مرسوم.
پروفیل.یو.پي.وي.سي.را.به.لحاظ.قیمت.نخواهد.داشت.

 آیا جایگزینی برای گالوانیزه در پنجره ها وجود دارد؟
ام��ا.در.خصوص.این.پرس��ش،.که.آیا.می.ش��ود.به.جای.گالوانی��زه.در.پروفیل.های.
معم��ول.از.نمونه.ای.دیگر.یا.محصولی.جایگزین.اس��تفاده.کرد؟.باید.گفت.که.جواب.
این.سوال.مثبت.بوده.و.در.سال.های.اخیر.استفاده.از.پروفیل.های.CRP.تا.حدی.باب.
ش��ده.است.که.در.صورت.استفاده.از.نوع.مرغوب.و.تکنولوژی.مناسب.تولید،.می.توان.
از.آن.به.عنوان.جایگزین.گالوانیزه.نام.برد..اما.نکته.مهم.آن.اس��ت.که.این.محصول.
حتما.از.مش��خصات.CRP.برخوردار.باش��د.و.صرفا.اس��تفاده.از.هر.محصولی.به.نام.

CRP.صحیح.نیست.

.از.مهمتری��ن.مزای��ای.CRP،.قابلی��ت.جوش.پذیری.همزمان.ب��ا.پروفیل.و.بالتبع.

پوش��ش.کامل.پروفیل.گالوانیزه.)برخالف.گالوانی��زه.در.محل.جوش(.را.می.توان.نام.
برد..)تصویر.شماره.2(

 چه معیارهایی را باید در انتخاب گالوانیزه مد نظر قرار داد؟
.متاس��فانه.در.پاسخ.به.این.سوال.هم.توجیحات.جالبی.توسط.برخی.تولیدکنندگان.
گالوانیزه.یا.پنجره.ارائه.می.ش��ود.که.به.نوعی.س��ودجویی.عمدی.یا.غیرعمدی.در.آن.

مشهود.است.از.جمله.این.موارد:
1..ب��رای.همه.پروفیل.ها.می.توان.از.یک.نوع.گالوانیزه.با.ابعاد.یا.ضخامت.یکس��ان.

استفاده.کرد!
2..با.یکسان.س��ازی.ابعاد.و.ضخامت.گالوانیزه.برای.تمام.پروفیل.ها.هزینه.انبارداری.

کاهش.می.یابد!
3..استفاده.از.سیخ.لوال.ما.را.از.بکارگیری.گالوانیزه.در.پروفیل.بازشو.بی.نیاز.می.کند!

4..استفاده.از.سیخ.لوال.الزامی.است!
5..در.محل.نصب.دستگیره.درب.یا.پنجره،.نیازی.به.استفاده.از.گالوانیزه.نیست!

.اما.قبل.از.پاس��خ.به.این.ابهامات،.ابتدا.باید.به.این.س��وال.پاس��خ.دهیم.که.اساسا.

چه.بارهای.اس��تاتیکی.یا.دینامیکی.مستقیم.یا.غیر.مس��تقیم.به.پنجره.وارد.می.شود،.

تا.بتوانیم.به.این.س��وال.پاس��خ.دهیم.که.گالوانیزه.در.مقابل.چه.بارهایی.باید.از.خود.
مقاومت.نشان.دهد.

مجموع بارهای وارده به پنجره را به چهار بخش کلی می توان تقسـیم کرد 
که هریک دارای زیر مجموعه های بدین قرار هستند:

1. عوامل بیرونی ساختمان شامل:
1.1..باد،.باران.و.تغییرات.دمای.در.طول.روز.و.سال

1.2..آکوستیک
1.3..فشارهای.فیزیکی.مانند.سرقت

UV.1.4..نور.و.میزان.تابش

2. عوامل معماری شامل:
2.1..تلورانس

2.2..نشست.ساختمان
3. عوامل داخلی )ساختمان(.مانند.رطوبت.یا.دمای.داخل.اتاق

4. عوامل مرتبط و مستقیم با خود پنجره شامل
4.1..انبساط،.تغییرات.شکل،.بار.مرده.

4.2..نیروهای.وارده.در.هنگام.باز.و.بسته.شدن،.
4.3..نیروهای.ناگهانی.)ضربه،.زلزله.و....(

4.4..وزن.بازشوها
در.مرحل��ۀ.بع��د.باید.این.نکته.را.بررس��ی..کنیم.که.گالوانیزه.چه.نقش��ی.در.پنجره.

دوجداره.یو.پي.وي.سي.دارد..این.موارد.عبارتند.از:
• افزایش.استقامت.پروفیل

• تحمل.وزن
• انتقال.گشتاور
• افزایش.امنیت

• فشار.باد

بـا ترکیب ایـن دو موضوع می توان بـه معیارهای ارزیابی گالوانیزه دسـت 
یافت. این معیارها به ترتیب عبارتند از:

1..شکل.و.ابعاد.گالوانیزه
2..فشارهای.خارجی.وارد.بر.پنجره.)مانند.باد،.باران.و.....(

3..محل.کاربرد.پنجره.یا.درب.و.میزان.باز.و.بسته.شدن.و.استفاده.از.آن.)مکان.های.
عمومی،.اداری.یا.منازل(

4..محل.نصب.درب.یا.پنجره.از.لحاظ.امنیتی
5..وزن.بازشو

و....

CRP تصویر شماره 2 نمونه ای از پروفیل
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گالوانیزه.ها.دارای.اش��کال.متفاوتی.هس��تند.و.هر.یک.از.این.اش��کال.وابس��تگی.

مستقیمی.به.نوع،.شکل.و.مشخصات.فنی.پروفیل.دارند..این.اشکال.می.تواند.منتظم.

یا.بسته.به.نوع.پروفیل،.غیر.منتظم.باشند..عمده.پروفیل.های.گالوانیزه.دارای.اشکالی.
چون.تصویر.زیر.هستند.و.هریک.کاربد.ویژه.ای.دارد:.)تصویر.شماره.4(

.ضخام��ت.این.گالوانیزه.ه��ا.هم.متغیر.بوده.و.تابع.محل.کاربرد.پنجره.می.باش��د.و.

معموال.هر.تولیدکننده.ای.اطالعات.ویژه.آن.را.ارائه.نموده.است..برای.مثال.در.تصویر.

زیر.می.توان.برخی.از.این.محاسبات.و.ممان.های.آن.را.برای.پروفیلی.خاص.مشاهده.
کنید:.)تصویر.شماره.5(

.معموال.خود.تأمین.کننده.پروفیل.برای.راحتی.کار.و.اجتناب.از.محاس��بات.پیچیده.

خ��ود،.اقدام.به.ارائه.دفترچه.فنی.تولید.مي.کند..این.دفترچه.ش��امل.جداولی.مش��ابه.

تصویر.ش��ماره.6.می.باشد.که.در.این.جدول.بر.مبنای.وزن،.فشار.باد،.شکل.گالوانیزه.

و.ضخامت.آن.قابل.محاسبه.می.باشد..البته.این.جداول.محاسبات.را.برای.پنجره.های.

معمولی.و.با.امنیت.پایه.محاس��به.نموده.اند.و.در.ش��رایط.خاص.محاسبات.باید.دقیق.

انجام.ش��وند..ولی.در.کل.برای.راحتی.و.تس��ریع.در.محاس��بات.ضخامت.و.ش��کل.
گالوانیزه،.بسیار.کاربردی.می.باشند.و.حتما.توصیه.می.شود.که.به.آنها.مراجعه.نمایید.
همچنین.برخی.ش��رکت.های.تولید.کننده.پروفی��ل.دارای.نرم.افزارهای.اختصاصی.
می.باش��ند.که.بر.مبنای.اطالعات.کلی.خود،.به.محاسبه.ضخامت.و.نوع.گالوانیزه..نیز.

می.پردازند..برخی.نرم.افزارهای.اروپایی.مشهور.نیز.این.قابلیت.را.دارند.
.در.خصوص.س��ایر.پنجره.ها.که.کاربرد.اداری،.تجاری.یا.امنیتی.دارند.ش��رایط.به.
راحتی.محاس��به.پنجره.های.عمومی.نیس��ت،.خصوصا.در.پنجره.های.امنیتی..در.این.
ش��رایط.عالوه.بر.معیارهای.طرح.شده.تا.کنون،.مشخصات.یراق.نیز.مستقیما.در.این.
موضوع.مطرح.می.ش��وند.و.حتی.ممکن.اس��ت.نحوه.قرارگیری.گالوانیزه.نیز.در.داخل.
پروفیل.تغییر.کند.که.در.این.فرصت.محدود.و.به.دلیل.تنوع.ش��رایط.موجود،.از.طرح.
آن.معذوریم؛.ولی.توصیه.می.ش��ود.این.موضوع.حتما.با.شرکت.تولید.کننده.پروفیل.و.

یراق.مورد.بررسی.قرار.بگیرد.

حال.با.طرح.این.اوصاف.می.شود.به.ابهامات.زیر.پاسخ.قطعی.داد:
1. اولین ابهام: برای همه پروفیل ها می توان از یک نوع گالوانیزه با ابعاد یا 

ضخامت یکسان استفاده کرد!
با.توجه.به.آنچه.اش��اره.ش��د.حتی.برای.یک.پروفیل.با.س��ری.مشخص.نیز.شرایط.
انتخ��اب.گالوانیزه.تابع.عواملی.چون.فش��ار.باد،.وزن.پنجره،.وزن.شیش��ه،.نوع.یراق،.
ارتفاع.محل.نصب،.نوع.کاربرد.پنجره.)مس��کونی،.تجاری(.و.....می.باشد.بنابراین.این.
موضوع.که.بتوان.به.تنهایی.از.یک.ش��کل.و.ضخامت.گالوانیزه.برای.همه.پروفیل.ها.
).برند،.س��ری،.نوع.پروفیل:.بازشو،.مولیون.و.فریم(استفاده.کرد.امری.غیر.قابل.قبول.

می.باشد.
نکته:.در.صورتی.که.شما.با.محدودیت.انبار.مواجه.هستید.و.امکان.در.اختیار.داشتن.
ضخامت.ه��ای.مختلف.را.ندارید.می.توانید.یک.ی��ا.2.ضخامت.با.ضریب.اطمینان.بر.

اساس.بدترین.شرایط.را.انتخاب.و.از.آن.برای.پروژه.های.خود.استفاده.نمایید.
2. با یکسـان سـازی ابعاد و ضخامت گالوانیزه برای تمام پروفیل ها هزینه 

انبارداری کاهش می یابد!
.تصور.اینکه.اس��تفاده.از.یک.نوع.گالوانیزه.با.ش��کل.و.ضخامت.یکسان.برای.همه.
پروفیل.ها.می.تواند.هزینه.های.انبارداری.را.کاهش.دهد،.اش��تباه.اس��ت؛همانطور.که.
قطعًا.نمی.توانید.به.جای.س��فارش.پروفیل.فریم،.بازش��و.و.مولیون،.همه.پروفیل.ها.را.
فریم.س��فارش.دهید،.در.خصوص.گالوانیزه.نی��ز.نمی.توانید.چنین.عملی.انجام.دهید.
اما.چرا.چنین.تصوری.در.جامعه.اش��اعه.داده.می.ش��ود،.شاید.آن.را.در.تأمین.کنندگان.
گالوانیزه.باید.جس��تجو.کنیم،.بدیهی.است.در.صورتی.که.تولید.کنندگان.پنجره.همه.
یک.ضخامت.و.ش��کل.را.س��فارش.دهن��د،.هزینه.و.زمان.تنظیم.ماش��ین.آالت.نورد.
کاهش.و.سود.بیشتری.عاید.این.تولید.کنندگان.خواهد.شد.و.در.عین.حال.انبارداری.

و.سود.انبارداری.را.نیز.توجیه.خواهد.کرد.اما.به.چه.قیمتی؟.
3. استفاده از سیخ لوال ما را از استفاده از گالوانیزه در پروفیل بازشو بی نیاز 

می کند!
.برخ��ی.از.تولیدکنن��دگان.پنجره.به.عمد.یا.س��هو.اس��تدالل.هایی.را.در.خصوص.
پدی��ده.ای.بنام.س��یخ.لوال.مط��رح.و.ادعا.می.کنند.که.در.صورت.اس��تفاده.از.آن.حتی.
نیازی.به.گالوانیزه.در.بازش��و.هم.نیس��ت،.این.ادعا.نیز.بی.پایه.و.اس��اس.بوده.و.هدف.
آن.صرفا.کاهش.قیمت.بهای.تمام.ش��ده.پنجره.می.باشد؛.اما.باز.هم.سوال.اینجاست.

به.چه.قیمتی؟
.هر.مترمربع.شیش��ه.دوجداره.دارای.وزنی.بین.25.الی.35.کیلو.می.باش��د.و.تصور.
اینکه.پروفیل.یو.پي.وي.س��ي.به.تنهایی.بتواند.آن.را.تحمل.کند.امری.محال.اس��ت،.
ش��اید.بازش��و.بتواند.برای.مدتی.ای��ن.وزن.را.تحمل.کند.ولی.قطع��ا.پدیده.ای.چون.
دفرمگ��ی.پروفی��ل.و.تغییر.ش��کل.آن.در.بازه.یک.الی.دو.س��ال.).بس��تگی.به.ابعاد،.
فشارهای.وارده.و.وزن.شیشه.دوجداره(.قطعی.خواهد.بودو.قطعا.به.زودی.این.پنجره.
از.لح��اظ.آببندی.و.هوابندی.قابلیت.خود.را.از.دس��ت.خواهد.داد..اما.آنچه.موضوع.را.
حساس��تر.مي.کند.که.در.بازه.طوالنی.تری.احتمال.وقوع.بیش��تری.نیز.دارد.و.به.نوعی.
در.کمین.مصرف.کننده.این.پنجره.خواهد.بود:.احتمال.جدا.ش��دن.یا.شکست.پروفیل.
از.محل.های.جوش.یا.خود.پروفیل.و.جدا.ش��دن.شیش��ه.از.آن.خواهد.بود.که.قطعا.با.
آن.وزن.اگر.روی.کس��ی.بیفتد.خطرات.جانی.نیز.در.پی.خواهد.داش��ت..همانگونه.که.
متأس��فانه.تاکنون.چندین.مورد.از.این.دست.اتفاق.افتاده.که.طبق.اطالع.نویسنده.دو.
کودک.نیز.در.اثر.سقوط.شیشه.دوجداره.جان.باخته.اند،.و.البته.در.پیگردهای.قضایی،.

حکم.قتل.شبه.عمد.در.این.مورد.صادر.شده.است.
4. استفاده از سیخ لوال در بازشو الزامی است!

.طبق.آخرین.اس��تانداردهای.تدوین.ش��ده.در.صنعت.پنجره.دوج��داره،.هیچ.منبع.

موثقی.در.خصوص.لزوم.اس��تفاده.از.سیخ.لوال.در.بازشو.موضوع.یا.سرفصلی.را.طرح.

نمي.کن��د.اما.اگ��ر.در.خصوص.عل��ت.بزرگنمایی.چنین.موضوعی.در.کش��ور.تحقیق.

میدانی.کنیم،.درخواهیم.یافت.که.به.دلیل.عدم.تولید.استاندارد.در.کشور.و.عدم.آگاهی.

تصویر شماره  5

تصویر شماره  6
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تولیدکنندگان.از.مبحث.نحوه.تولید.و.مونتاژ.اس��تاندارد،.این.موضوع.رنگ.و.بویی.به.
ظاهر.فنی.و.قابل.دفاعی.یافته،.اما.علت.واقعی.کجاست؟

علت.واقعی.استفاده.از.انواع.لوالهای.غیر.قابل.تنظیم.75-90.یا.100.به.جای.انواع.

لوالی.قابل.تنظیم.می.باشد..بنا.بر.توجیه.به.ظاهر.فنی.این.دوستان،.برای.اتصال.لوال.

ب��ه.گالوانیزه.و.با.توجه.به.عدم.اتصال.پیچ.این.لوالها.به.گالوانیزه،.س��یخ.لوال.ابزاری.

برای.تأمین.این.خواس��ته.می.باشد..اما.این.خواسته.با.توجه.به.توجیه.به.ظاهر.فنی.به.
دو.علت.کارایی.الزم.را.نمی.تواند.داشته.باشد:

علـت اول:.در.ص��ورت.مطالعه.بر.مبنای.آخرین.مفاد.اس��تاندارد.در.س��طح.دنیا.و.

توس��ط.معتبرترین.موسسه.های.استاندارد،.متوجه.خواهید.شد.که.در.هیچ.یک.از.این.

اس��تانداردها.مقوله.یا.صحبتی.از.ل��والی.75.و.90.یابزرگتر.و.کوچکتر.وجود.ندارد.و.

در.واقع.از.دید.اس��تاندارد.هیچ.تولید.کننده.ای.حق.استفاده.از.لوالی.غیر.قابل.تنظیم.

را.ن��دارد..در.واقع.حتی.برای.نصب.یراق.آالت.تک.جهت.نیز.هیچ.کجا.و.هیچ.منبعی.

به.ش��ما.اجازه.اس��تفاده.از.لوالی.غیر.قاب��ل.تنظیم.را.نمی.دهد..زیرا.ب��ر.مبنای.این.

اس��تانداردها،.همه.پنجره.ها.پس.از.گذش��ت.زمان.ممکن.اس��ت.افت.داشته،.یا.درجه.

آببن��دی.یا.هوابندی.آنه��ا.تغییر.کند.که.تابعی.از.فش��ارهای.وارده.به.آن.می.باش��د..

لوالهای.قابل.تنظیم.این.امکان.را.به.مصرف.کننده.یا.تولید.کننده.می.دهد.تا.در.بازه.

زمانی.مناسب.امکان.تنظیم.و.رگالژ.مجدد.آن.را.داشته.باشد..در.تصویر.7.چند.نمونه.
از.آن.به.نمایش.گذاشته.شده.است.

علـت دوم:ل��والی.غیر.قابل.تنظیم.صرفا.قادر.به.تحمل.و.جبران.وزن.وارد.ش��ده.

می.باش��د.)به.نوعی.بارهای.استاتیکی.را.جبران.می.کند(.اما.قادر.به.جبران.بار.کششی.
و.نتیجتا.جبران.برآیند.بارها.نمی.باشد..)تصویر.شماره.7(

.اما.راهکار.اس��تاندارد.برای.جبران.این.اتفاق.چیس��ت؟.پاسخ.ساده.است:.لوالهای.
قابل.تنظیم.

 لوالی قابل تنظیم چگونه خیال ما را از نصب سیخ لوال مرتفع مي کند؟ 
لوالهای.قابل.تنظیم.طبق.تصویر.شماره.8.دارای.ساختار.متفاوتی.هستند.وبه.بازشو.
صرفا.از.کنار.نصب.نمی.ش��وند،.بلکه.از.باال.هم.به.آن.اتصال.پیدا.می.کنند..در.واقع.با.
این.کار.و.بر.مبنای.این.س��اختار،.اوال.لوال.مس��تقیما.به.گالوانیزه.اصلی.داخل.پروفیل.
فریم.نصب.ش��ده.و.با.توجه.به.ش��کل.و.س��اختار.این.لوال،.کل.وزن.بازشو.مستقیما.
ب��ه.گالوانیزه.فریم.انتقال.می.یابد.در.حالی.ک��ه.در.لوالهای.معمولی.کل.این.وزن.به.
پیچ.های.نصب.ش��ده.روی.لوال.و.سیخ.وارد.ش��ده.و.عمال.باری.غیرقابل.تحمل.را.بر.
یک.پروفیل.گالوانیزه.بسیار.نازک.فاقد.ممان.اینرسی.مناسب.وارد.و.احتمال.جدا.شدن.
پیچ.ها.از.محل.یا.شکستن.خود.پروفیل.را.افزایش.می.دهد،.ثانیا.مکان.اصالح.آببندی.
و.همچنین.تنظیم.مجدد.بازش��و.را.مهیا.کرده.و.عمال.احتمال.هرز.شدن.محل.پیچ.ها.
و.....نیز.به.حداقل.می.رسد..در.عین.حال.با.توجه.به.ساختار.آن.و.اتصال.در.عرض.و.

ارتفاع.بازشو.به.راحتی.بر.بار.کششی.نیز.با.این.روش.فائق.می.آید.

در.تصویر.ش��ماره.9.یک.نمونه.مکانیزم.اس��تاندارد.یراق.ت��ک.جهت.نمایش.داده.
شده.است..

  راه حل مناسب برای پروفیل درب به جای استفاده از لوالی 90 یا 100:
ش��رایط.لوالی.درب.نیز.مشابه.لوالی.پنجره.می.باش��د.و.همچنان.به.هیچ.وجه.توصیه.
نمی.ش��ود.که.از.لوالی.غیر.قابل.تنظیم.اس��تفاده.کرد،.حتی.به.تعداد.زیاد..همانطور.که.در.
تصویر.ش��ماره.10.نمایش.داده.شده.اس��ت.لوالهای.میانی.حتی.نقشی.در.تحمل.بارهای.
وارده.ندارند.و.صرفا.به.منظور.جلوگیری.از.شکم.دادن.درب.رو.به.جلو.نقش.ایفا.می.کنند.و.
در.واقع.به.منظور.اصالح.آببندی.و.هوابندی.کاربرد.دارند..برای.درب.ها.نیز.لوالهای.قابل.
تنظیم.توصیه.می.شوند.و.بهترین.لوالها.برای.این.مورد.استفاده.از.لوالهای.3D.می.باشد.
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تصویر شماره  7 مجموعه نیروهای وارده بر لوال در سیستم های تک جهت با لوالی 75

تصویر شماره  8 چند نمونه از انواع لوالهای قابل تنظیم

تصویر شماره 9 نمونه ای از روش مونتاژ صحیح یراق تک جهت با لوالی قابل تنظیم

تصویر شماره  10
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قفل وام مسکن باز شد
س��رانجام.قفل.وام.مسکن.باز.ش��د؛.قفلی.که.دیر.باز.شده.بلکه.صنعت.ساختمان.را.
از.رکود.نجات.دهد..انتظار.برای.گش��ایش.در.پرداخت.وام.مس��کن.با.تصمیم.شورای.
پول.و.اعتبار.در.نخستین.روزهای.خردادماه.رقم.خورد.و.پس.از.کش.و.قوس.فراوان.
بانک.مسکن.شرایط.پرداخت.وام.80.میلیون.تومانی.برای.خانه.اولی.ها.را.ابالغ.کرد..
19.خردادماه.همزمان.با.ش��روع.افتتاح.حساب.در.صندوق.پس.انداز.»یکم«.و.ثبت.نام.
از.متقاضیان.تسهیالت.جدید.خرید.مسکن،.وزیر.راه.و.شهرسازی.و.رئیس.کل.بانک.
مرکزی.در.شعبه.مرکزی.بانک.مسکن.حاضر.شدند.و.به.تشریح.ابزارها.و.برنامه.های.
مکمل.برای.تقویت.تامین.مالی.بخش.مسکن.پرداختند..این.صندوق.فاز.اول.از.پروژه.
تغییر.و.تحول.در.ماموریت.های.بانک.عامل.بخش.مس��کن.است.که.قرار.است.بانک.
مسکن.در.ریل.گذاری.جدید.به.بانک.توسعه.ای.تبدیل.شود.و.همچون.سایر.کشورها،.
با.پرداخت.تسهیالت.بلندمدت.و.ارزان.قیمت،.از.سیاست.های.حمایتی.دولت.در.بخش.
مسکن.پشتیبانی.مالی.به.عمل.آورد..عباس.آخوندی.ضمن.تشریح.ادوات.الزم.برای.
ایجاد.ریل.جدید.پولی.در.بخش.مسکن.و.تاکید.بر.پرهیز.دولت.از.وابستگی.دوباره.به.
»تسهیالت.تکلیفی«.و.»استقراض.از.بانک.مرکزی«،.از.آمادگی.الزم.برای.تحول.در.
بانک.مسکن.خبر.داد..افزایش.سرمایه.بانک.مسکن.به.حداقل.10.هزار.میلیارد.تومان.
)حدود.سه.برابر.سطح.فعلی(،.کاهش.نرخ.سپرده.قانونی.این.بانک.از.10.درصد.فعلی.
به.2.درصد،.تدوین.مقررات.نظارتی.و.مدیریتی.مخصوص.بانک.توسعه.ای.و.معافیت.
این.بانک.از.برخی.محدودیت.ها.و.الزامات.حاکم.بر.بانک.های.تجاری.در.کنار.رسوب.

حساب.های.دولتی.در.بانک.مسکن،.پیش.نیازهای.این.تحول.است.
دستور وام 80 میلیونی ابالغ شد 

بانک.مس��کن.س��رانجام.دس��تور.العمل.نحوه.پرداخت.وام.80.میلیون.تومانی.برای.

خانه.اولی.ها.را.به.شعب.خود.ابالغ.کرد.دستورالعمل.ابالغ.شده.بانک.مسکن،.شرایط.

ملک.نوساز.را.گذشت.کمتر.از.7.سال.از.تاریخ.صدور.جواز.ساخت.و.سه.سال.از.تاریخ.
صدور.پایان.کار.اعالم.کرده.است.

در.دس��تورالعمل.اجرایی.آمده.اس��ت:.بر.اس��اس.مصوبه.مورخ.29.اردیبهش��ت.ماه.

ش��ورای.محترم.پول.و.اعتبار.مقرر.گردید.بانک.مس��کن.تس��هیالت.خرید.و.ساخت.

مس��کن.را.تحت.عنوان.صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم.با.رعایت.شرط.تعادل.منابع.

و.مصارف.حس��اب،.به.اش��خاصی.که.برای.اولین.بار.اقدام.به.تهیه.واحد.مس��کونی.

می.نمایند،.پرداخت.نماید..در.این.راستا.دستورالعمل.پرداخت.تسهیالت.خرید.و.احداث.

واحد.مس��کونی.از.محل.حس��اب.صندوق.پس.انداز.مس��کن.یک.به.شرح.ذیل.اعالم.
می.گردد:

الف(.ضوابط.و.شرایط.اختصاصی.حساب:
1�.حس��اب.صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم.)خانه.اولی.ها(.به.منظور.فراهم.ش��دن.

امکان.اعطای.تسهیالت.خرید.و.ساخت.واحد.مسکونی،.افتتاح.می.گردد.
توضیح.:.در.صورت.استفاده.از.تسهیالت.در.قالب.ساخت،.سهم.تسهیالت.گیرنده/.

گیرندگان.باید.یک.واحد.مستقل.باشد.
2�.سقف.فردی.تسهیالت.قابل.اعطا.بر.روی.هر.واحد.در.شهر.تهران.800.میلیون.
ریال،.در.ش��هرهای.بزرگ.باالی.200.هزار.نفر.جمعیت.600.میلیون.ریال.و.س��ایر.

مناطق.شهری.معادل.400.میلیون.ریال.تعیین.می.گردد.
3�.حداقل.متوسط.موجودی.در.هر.دوره.6.ماهه.برای.کسب.سقف.های.تسهیالتی.
800.میلی��ون.ریال،.600.میلیون.ریال.و.400.میلی��ون.ریال،.به.ترتیب.135.میلیون.

ریال،.100.میلیون.ریال.و.67.میلیون.ریال.تعیین.می.گردد.
4�.دارن��دگان.حس��اب.های.صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم.ق��ادر.خواهند.بود.پس.
از.گذش��ت.حداقل.12.ماه.)2.دوره(.از.تاریخ.افتتاح.حس��اب.خود.با.رعایت.متوس��ط.
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موجودی.های.الزم،.از.سقف.تسهیالت.با.سپرده.طرح.برخوردار.گردند.
5�.کس��ب.حداقل.متوس��ط.موجودی.تعیین.شده.برای.هر.س��قف.تسهیالتی،.طی.
حداقل.مدت.انتظار.اولیه.)دو.دوره.شش.ماهه.ابتدایی.مورد.محاسبه(.جهت.بهره.مندی.

از.تسهیالت.الزامی.می.باشد.
6�.حداقل.مبلغ.جهت.افتتاح.حس��اب.های.صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم.در.شهر.
تهران،.شهرهای.باالی.200.هزار.نفر.جمعیت.و.سایر.شهرها.معادل.67.میلیون.ریال.
تعیین.می.گردد..بدیهی.اس��ت.واریز.به./.برداش��ت.از.حس��اب.آزاد.بوده،.در.محاسبه.

متوسط.موجودی.هر.دوره،.حداقل.موجودی.روزانه.مالک.عمل.خواهد.بود.
7�.نرخ.س��ود.تسهیالت.فروش.اقس��اطی.اعطایی.از.محل.این.حساب.معادل.نرخ.
سود.تسهیالت.با.سپرده.در.زمان.اعطای.تسهیالت.تعیین.و.با.توجه.به.مصوبه.شورای.

پول.و.اعتبار.در.حال.حاضر.14.درصد.می.باشد.
8�.نرخ.س��ود.تس��هیالت.احداث.واحد.مسکونی.در.دوران.مش��ارکت.و.بازپرداخت.

همانند.نرخ.سود.تسهیالت.خرید.خانه.)در.حال.حاضر.14.درصد(.می.باشد.
9�.حداکثر.مدت.بازپرداخت.تس��هیالت.اعطایی.از.محل.حساب.صندوق.پس.انداز.

مسکن.یکم.12.سال.)144.ماه(.می.باشد.
تبصره:.در.صورتی.که.پرداخت.تس��هیالت.در.قالب.مش��ارکت.مدنی.صورت.پذیرد.
و.طول.دوران.مش��ارکت.مدنی.)دوره.مش��ارکت.و.دوره.تأخیر.بعد.از.مشارکت(.از.12.
ماه.تجاوز.نماید،.مدت.بازپرداخت.تس��هیالت.فروشی.اقساطی.ناشی.از.سهم.الشرکه.
با.احتساب.مدت.مازاد.بر.12.ماه.تعیین.خواهد.گردید..ضمنًا.کسر.ماه،.یک.ماه.کامل.

درنظر.گرفته.می.شود.

توضیح:.بدیهی.اس��ت.در.ش��هر.تهران.و.ش��هرهای.باالی.200.هزار.نفر.جمعیت.

پرداخت.تس��هیالت.با.سقف.های.پایین.تر.)600.میلیون.ریال.و.یا.400.میلیون.ریال(.

امکان.پذیر.بوده،.حداقل.متوسط.موجودی.الزم.برای.دوره.های.شش.ماهه.با.توجه.به.
سقف.تسهیالتی.انتخابی.تعیین.خواهد.گردید.

ب(.متقاضیان.واجد.شرایط.)خانه.اولی(:
1�.متأهل.یا.سرپرست.خانوار.باشد.

سرپرس��ت.خانوار:.افرادی.که.همسر.آنان.فوت.شده.و.یا.از.همسر.خود.جدا.شده.اند.
و.سرپرستی.و.یا.حضانت.فرزند/.فرزندان.را.عهده.دار.می.باشند.

2�.متقاضی،.همسر.و.فرزندان.صغیر.وی.از.تسهیالت.بانک.مسکن.و.سایر.بانک.ها.

جهت.خرید،.احداث.واحد.مس��کونی،.انتقال.سهم.الش��رکه.یا.تعمیر.واحد.مس��کونی.
استفاده.نکرده.باشند.

3�.متقاض��ی.و.همس��ر.وی.از.امکانات.دولتی.برای.تهیه.مس��کن.اس��تفاده.نکرده.

باشند..)استعالم.فرم.)ج(.از.وزارت.راه.و.شهرسازی.مبنی.بر.عدم.استفاده.متقاضی.از.
تسهیالت.دولتی.شامل.زمین،.مسکن،.تسهیالت.یارانه.ای.و...(

توضی��ح:.همزمان.با.اعطای.تس��هیالت،.فرم.»ج«.دریافت.کنن��دگان.قرمز.خواهد.
گردید.

تبص��ره.1:.در.زمان.افتتاح.حس��اب.صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم.الزامی.به.قرمز.

شدن.یا.ارائه.فرم.»ح«.نبوده،.اقرارنامه.کتبی.مبنی.بر.عدم.استفاده.از.امکانات.مذکور.

و.س��لب.مس��ئولیت.از.بانک.در.صورت.وجود.سابقه.در.زمان.پرداخت.تسهیالت.�.که.
در.نمونه.فرم.افتتاح.حساب.پیش.بینی.گردیده.�.از.افتتاح.کننده.حساب.اخذ.می.گردد.
تبصره.2:.دارندگان.حس��ابی.که.از.دریافت.تس��هیالت.انصراف.می.دهند.)و.یا.طبق.
مقررات.مشمول.دریافت.تسهیالت.طرح.نمی.گردند(.در.زمان.فسخ.حساب،.از.سودی.
معادل.س��ود.س��پرده.های.کوتاه.مدت.عادی.دوره.متناظر.)در.حال.حاضر.10.درصد(.

بهره.مند.می.گردند.
تبصره.3:.در.صورتی.که.دارنده.حس��اب.صندوق.پس.انداز.مسکن.یک.واجد.شرایط.
تس��هیالت.طرح.خانه.اولی.نباش��د،.می.تواند.از.مزایای.تس��هیالتی.حساب.صندوق.
پس.انداز.مس��کن.)خرید.و.احداث.واحد.مس��کونی9.تا.س��قف.های.مقرر.در.حس��اب.

صندوق.پس.انداز.مسکن.عادی.بهره.مند.گردد.
ج(.ویژگی.های.ملک.مورد.معرفی:

ملک.مورد.معرفی.متقاضی.جهت.دریافت.تسهیالت.خرید.ضمن.دارا.بودن.شرایط.

و.مشخصات.الزم.)از.جمله.رعایت.آیین.نامه.2800.و.تأیید.استحکام.بنا.مطابق.سایر.
تسهیالت.مشابه(.باید.نوساز.باشد.

توضیح:.منظور.از.ملک.نوساز،.ملکی.است.که.از.تاریخ.صدور.جواز.ساخت.آن.بیش.

از.7.س��ال.و.از.تاریخ.صدور.پایانکار.س��اختمانی.آن.بیش.از.3.س��ال.سپری.نگردیده.
باشد.

د(.روش.محاسبه.امتیاز.تسهیالتی.)متوسط.موجودی(:
1�.امتیاز.تس��هیالتی.به.ازای.هر.ش��ش.ماه.یک.برابر.متوس��ط.موجودی.حس��اب.

صندوق.پس.انداز.مسکن.یک.محاسبه.می.گردد.
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6135800.دوره6.ماه.یک.برابر12

14%144.ماه
شهرهای.باالی.
200.هزار.نفر.

جمعیت
6100600.دوره6.ماه.یک.برابر12

سایر.مناطق.
667400.دوره6.ماه.یک.برابر12شهری

جدول سقف تسهیالتی از محل حساب صندوق پس انداز یکم و مدت انتظار
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2�.محاس��به.امتیاز.تسهیالتی.بدین.ترتیب.اس��ت.که.متوسط.موجودی.حساب.به.

ازای.کمترین.مانده.در.طی.روز،.طبق.رویه.حس��اب.های.صندوق.پس.انداز.مس��کن.و.
در.قالب.فرمول.زیر.مورد.محاسبه.قرار.خواهد.گرفت.

جمع.کمترین.مانده.روزهای.طی.دوره.انتظار=.متوسط.موجودی.هر.دوره
تعداد.روزهای.تشکیل.دهنده

3�.مانده.کمتر.از.50.000.ریال.در.روز،.در.محاسبات،.صفر.منظور.می.گردد.
4�.مبدأ.ش��روع.انجام.محاس��بات.از.تاریخ.افتتاح.حس��اب.به.طرف.تاریخ.تقاضای.
تس��هیالت.متقاضی،.با.انتخاب.تاریخ.ش��روع.محاسبه.متوسط.موجودی.و.تسهیالت.
متعلقه.توس��ط.بانک.یا.صاحب.حس��اب.)هر.تاریخی.که.دربردارنده.امتیاز.تسهیالتی.

بیشتر.برای.صاحب.حساب.باشد(.تعیین.می.گردد.
5�.کسب.حداقل.متوسط.موجودی.تعیین.شده.طی.دو.دوره.اولیه.انتظار،.جهت.تداوم.
انجام.محاسبات.الزامی.است.و.در.صورت.عدم.کسب.حداقل.متوسط.موجودی.مورد.
نیاز.با.توجه.به.س��قف.تسهیالت.مورد.درخواست،.فقط.با.تغییر.مبدأ.انجام.محاسبات.
و.انتخاب.مبدأ.جدید.و.نادیده.گرفتن.مدت.قبل.از.تاریخ.مبدأ.جدید.و.کس��ب.حداقل.
متوسط.موجودی.مورد.نیاز.طی.دوره.یا.دوره.های.اولیه.انتظار.بعد.از.مبدأ.جدید،.امکان.

تداوم.انجام.محاسبات.میسر.خواهد.گردید.
6�.پس.از.کسب.حداقل.متوسط.موجودی.در.دو.دوره.اولیه.انتظار،.چنانچه.در.سایر.
دوره.های.انتظار،.حداقل.متوسط.موجودی.مورد.نیاز.کسب.نگردد،.محاسبه.به.یکی.از.

دو.روش.ذیل.)هرکدام.به.نفع.مشتری.باشد(.صورت.می.پذیرد.
1-6-.امتیاز.تس��هیالتی.دوره.مذکور.حذف.و.معادل.حداقل.متوسط.موجودی.الزم.
تعیین.ش��ده.براساس.سقف.تسهیالت.مورد.نظر.از.سقف.تسهیالت.تعیین.شده،.کسر.
می.گردد..جبران.س��قف.تسهیالت.کسر.ش��ده.صرفًا.از.دوره.ششم.به.بعد.امکان.پذیر.

خواهد.بود.
1-7-.امتیاز.متعلق.به.آن.دوره.در.محاس��به.میزان.تسهیالت.متعلقه.؟؟؟.و.معادل.
مابه.التفاوت.؟؟؟.موجودی.دوره.مذکور.از.حداقل.متوس��ط.موجودی.الزم.تعیین.شده.
براس��اس.سقف.تسهیالت.مورد.نظر،.از.سقف.تسهیالت.تعیین.شده.کسر.می.گردد.و.
جبران.س��قف.تس��هیالتی.از.دست.داده.شده.به.هیچ.وجه.حتی.بعد.از.گذشت.6.دوره.

نیز.امکان.پذیر.نمی.باشد.
7-.مهلت.اس��تفاده.از.سقف.تسهیالت.متعلقه.در.صورت.برداشت.موجودی.حساب.
)کاهش.موجودی.به.کمتر.این.حداقل.تعیین.شده.پس.از.کسب.امتیاز.تسهیالتی(.در.
دوره.6.ماهه.)یک.س��ال(.می.باش��د.و.در.صورت.عدم.استفاده.از.تسهیالت.در.مهلت.
تعیین.ش��ده.)مطابق.روش.صندوق.پس.انداز.مس��کن(.قس��متی.از.امتیاز.تسهیالتی.
طبق.روش.های.یاد.شده.فوق.)حسب.مورد(.از.سقف.تسهیالت.کسر.خواهد.گردید.

ه�..ش��رایط.اس��تفاده.از.س��قف.تس��هیالتی.پس.انداز.مس��کن.یکم.ت��وأم.با.انواع.

حساب.های.تعهدی.مسکن.قبلی.)ش��امل.حساب.صندوق.پس.انداز.مسکن،.صندوق.
ساخت.مسکن(.اوراق.گواهی.حق.تقدم.استفاده.از.تسهیالت.مسکن

1-.مدل.تلفیق:
تلفیق.حساب.های.تعهدی.قبلی.با.حساب.صندوق.پس.اندازمسکن.یکم.امکان.پذیر.

نمی.باشد.
2-.مدل.تجمیع:

2-1-.تجمی��ع.امتی��از.صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم.ب��ا.اوراق.گواهی.حق.تقدم.
استفاده.از.تسهیالت.مسکن.درحال.حاضر.امکان.پذیر.نمی.باشد.

2-2-.دارندگان.حس��اب.های.صندوق.پس.انداز.مس��کن.)ش��امل.حساب.صندوق.

پس.انداز.ساخت.مس��کن.)صرفًا.برای.ساخت.مسکن(.و.صندوق.پس.انداز.مسکن(.با.
شرایط.زیر.می.توانند.از.سقف.تسهیالت.جدید.بهره.مند.گردند.

1-2-2-.از.تاریخ.افتتاح.حس��اب.قبلی.آنان.تا.تاریخ.ابالغ.بخش��نامه.حدالقل.یک.
سال.سپری.شده.باشد.

2-2-2-.حداقل.متوسط.موجودی.حساب.آنان.در.دوره.های.سپرده.گذاری.منطبق.

با.شرایط.حساب.صندوق.مسکن.یکم.باشد.
3-2-2-.باید.یک.فقره.حس��اب.صندوق.مس��کن.یکم.افتتاح.نموده.و.حداقل.یک.

دوره.6.ماهه.سپری.نمایند.
4-2-2-.حداقل.متوس��ط.موجودی.هر.دوره.در.حس��اب.جدید.نیز.مطابق.با.مبالغ.

مذکور.در.بند.3.قسمت.)الف(.باشد.
توضیح.1:.در.صورت.وجود.حساب.های.متعدد.صندوق.پس.انداز.مسکن،.صرفًا.یک.

فقره.حساب.صندوق.قبلی.در.قاعده.تجمیع.قابل.پذیرش.می.باشد.
توضیح.2:.برای.محاس��به.امتیاز.تسهیالتی.حس��اب.های.تجمیعی.)حساب.قبلی.و.
حساب.جدید(.صرفًا.از.یک.منو.سقف.تسهیالتی.یکسان.برای.هر.دو.حساب(.استفاده.
گردد..بدیهی.اس��ت.سقف.تس��هیالت.قابل.اعطا.نیز.معادل.منوی.تسهیالتی.انتخاب.
ش��ده.)400،.600.و.ی��ا.800.میلیون.ریالی(.خواهد.بود..بدین.ص��ورت.که.امتیاز.هر.
یک.از.حس��اب.ها.با.توجه.به.منوی.انتخاب��ی.)400،.600.و.یا.800.میلیون.ریالی(.به.
صورت.جداگانه.محاس��به.و.ب��ا.یکدیگر.تجمیع.می.گردند،.س��پس.امتیاز.تجمیعی.با.
منوی.انتخابی.مقایس��ه.گردیده،.هر.کدام.که.کمتر.باش��د.به.عنوان.تس��هیالت.قابل.

اعطا.محسوب.می.گردد.
توضیح.3:.در.محاس��به.امتیاز.حس��اب.صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم.و.حس��اب.
صندوق.مس��کن.قبلی.محدودیت.200.میلیون.ریال.برای.س��قف.تسهیالت.حساب.
صندوق.پس.انداز.مس��کن.قبلی.اعمال.نگردیده،.مجموع.تسهیالت.متعلق.به.حساب.
قبلی.و.حس��اب.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.نیز.در.سر.فصل.تسهیالتی.مربوط.به.

حساب.های.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.قابل.پرداخت.می.باشد.
و-.تجمیع.و.تلفیق.در.حساب.های.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم:

1-.تجمیع.امتیاز.تس��هیالتی.دو.یا.چند.فقره.حساب.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.
با.یکدیگر.امکان.پذیر.نمی.باشد.

2-.تلفیق.گردش.حس��اب.دو.یا.چند.فقره.حساب.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.با.
یکدیگر.طبق.ضوابط.حساب.های.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.بالمانع.می.باشد.

ز-.سایر.شرایط:
1-.به.سپرده.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.هیچ.گونه.سودی.)مگر.در.حالت.فسخ.

حساب.و.انصراف.از.دریافت.تسهیالت(.تعلق.نمی.گیرد.
2-.تس��هیالت.گیرنده.بایستی.توانایی.پرداخت.اقس��اط.را.داشته.و.این.موضوع.به.
طرق.مقتضی.)حکم.اس��تخدامی،.فیش.حقوقی،.گردش.حس��اب.بانکی،.جواز.کسب.

و...(.توسط.شعبه.احراز.گردد.
3-.دارندگان.حساب.های.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.می.توانند.صرفًا.با.بستگان.
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نزدیک.خود.)پدر،.مادر،.همسر،.فرزند،.خواهر،.برادر،.نوه،.پدربزرگ،.مادربزرگ(.افتتاح.
حساب،.اخذ.تسهیالت.یا.درخواست.انتقال.حساب.فی.مابین.خود.را.بنمایند.

4-.انتقال.حس��اب.صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم.به.س��ایر.مناطق.شهری.جهت.

اس��تفاده.از.تسهیالت.خرید.یا.ساخت.مس��کن.با.رعایت.کمترین.سقف.های.مقرر.در.

منطقه.افتتاح.حساب.اولیه.یا.منطقه.استفاده.از.تسهیالت.)هر.کدام.کمتر.بود(،.مطابق.
ضوابط.حساب.های.صندوق.پس.انداز.مسکن.میسر.می.باشد.

5-.هر.گونه.تغییر.در.ضوابط.و.تسهیالت.این.حساب.ها.که.از.طرف.شورای.پول.و.
اعتبار.و.بانک.مرکزی.تصویب.و.ابالغ.گردد،.مورد.قبول.سپرده.گذار.می.باشد.

6-.هر.فرد.تنها.مجاز.به.استفاده.از.یک.فقره.تسهیالت.در.قالب.صندوق.پس.انداز.
مسکن.یکم.می.باشد.

7-.جهت.اطمینان.از.اینکه.متقاضی.تس��هیالت.حائز.شرایط.الزم.برای.استفاده.از.

تس��هیالت.می.باشد،.استعالم.از.س��امانه.های.اطالعاتی.سازمان.ملی.زمین.و.مسکن.

برای.متقاضی.و.همس��ر.وی،.همچنین.اس��تعالم.از.س��امانه.اطالعاتی.بانک.مسکن.

و.بان��ک.مرک��زی.برای.متقاضی،.همس��ر.و.فرزندان.صغیر.وی.در.زمان.اس��تفاده.از.
تسهیالت.الزامی.است.

8-.س��پرده.پذیری.و.پرداخت.تس��هیالت.از.محل.حساب.های.تعهدی.مسکن.قبلی.

و.تا.س��قف.های.مقرر.قبلی.و.با.همان.مق��ررات،.کماکان.به.قدرت.و.اعتبار.خود.باقی.
می.باشد.

9-.بازپرداخت.تس��هیالت.طبق.درخواست.کتبی.گیرنده.تسهیالت.به.صورت.ساده.
یا.پلکانی.)ساالنه.و.دوره.ای(.امکان.پذیر.می.باشد.

10-.خرید.مش��ترک.واحد.مس��کونی.مطابق.ضوابط.حساب.های.صندوق.پس.انداز.
مسکن.و.با.رعایت.شرایط.و.ضوابط.اختصاصی.این.طرح.امکان.پذیر.می.باشد.

11-.پرداخت.تس��هیالت.موض��وع.طرح.صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم.صرفًا.در.

مناطق.ش��هری.امکان.پذیر.بوده.و.در.مناطق.خارج.از.محدوده.خدمات.شهری.میسر.
نخواهد.بود.

12-.اعضای.تس��هیالت.جعاله.به.گیرندگان.تسهیالت.خانه.اولی،.مطابق.ضوابط.و.

مقررات.ذیربط.از.محل.اوراق.گواهی.حق.تقدم.اس��تفاده.از.تسهیالت.مسکن.یا.سایر.
انواع.صندوق.پس.انداز.مسکن.امکان.پذیر.می.باشد.

13-.اعطای.تسهیالت.در.طرح.خانه.اولی.ها.به.اتباع.خارجی.امکان.پذیر.نمی.باشد.
14-.س��ایر.ضوابط.و.ش��رایط.استفاده.از.تس��هیالت.مذکور.براس��اس.آیین.نامه.و.
دستورالعمل.های.داخلی.بانک.در.مورد.انواع.حساب.های.پس.انداز.مسکن.می.باشد.

ح-.سرفصل.های.حسابداری.مرتبط.با.افتتاح.حساب.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم:

جهت.کنترل.وضعیت.منابع.و.مصارف.حس��اب.های.افتتاحی،.مانده.حس��اب.ها.و..،.

در.افتتاح.حس��اب.صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم.در.هر.یک.از.مناطق.طبق.تعریف.

ارائه.ش��ده،.از.سرفصل.حسابداری.مجزا.اس��تفاده.گردیده،.سرفصل.حساب.های.سود.
پرداختی.تمامی.مناطق.یکسان.خواهد.بود.

اقساط وام مسکن 80 میلیونی چند است؟
.مدیرعامل.بانک.مس��کن.گفت:.مجموع.تسهیالت.پرداختی.به.بخش.مسکن.و.
ساختمان.در.شبکه.بانکی.کشور.در.سال.93.به.404.هزار.میلیارد.ریال.رسید.که.این.

میزان.11.8.درصد.کل.تسهیالت.بانکی.را.به.خود.اختصاص.داد.
.به.گزارش.ایرنا،.محمد.هاش��م.بت.شکن.روز.دوشنبه.در.گفت.و.گو.با.خبرنگاران،.
افزود:.بانک.مس��کن.تا.پایان.س��ال.گذش��ته.198.هزار.میلیارد.ری��ال.از.این.میزان.

تسهیالت.را.به.بخش.مسکن.و.ساختمان.اختصاص.داد.
وی.با.بیان.اینکه.س��هم.تس��هیالت.پرداختی.بانک.مسکن.برای.خرید.و.یا.احداث.
س��اختمان.47.درصد.از.این.تس��هیالت.بود،.گفت:.س��ال.گذش��ته.ای��ن.بانک.برای.
مشارکت.مدنی.ساخت.مسکن.به.صاحبان.95.هزار.دستگاه.واحد.مسکونی.تسهیالت.

پرداخت.کرده.است.
مدیرعامل.بانک.مس��کن.اضافه.کرد:.سال.گذشته.این.بانک.برای.خرید.125.هزار.
دس��تگاه.واحد.مسکونی.تسهیالت.خرید.پرداخت.کرد.و.برای.تعمیر.مسکن.نیز.120.
ه��زار.فقره.تس��هیالت.جعاله.اختصاص.داد.وی.اظهار.داش��ت:.بانک.مس��کن.بدون.
احتس��اب.مسکن.مهر.در.سال.گذشته.برای.578.هزار.دستگاه.واحد.مسکونی.فروش.
اقس��اطی.کرد.و.آمارها.نشان.می.دهد.میزان.پرداخت.تسهیالت.این.بانک.طی.سال.

گذشته.در.مقایسه.با.سال.92.رشد.حدود.15.درصدی.داشته.است.
بت.شکن.با.بیان.اینکه.سال.گذشته.شبکه.بانکی.کشور.3.هزار.و.414.میلیارد.ریال.
به.بخش.های.مختلف.تسهیالت.پرداخت.کرده.است،.گفت:.از.این.میزان.404.هزار.
میلیارد.ریال.در.حوزه.س��اختمان.و.مس��کن.به.متقاضیان.پرداخت.شده.است..وی.با.
اش��اره.به.میزان.تسهالت.پرداختی.به.مسکن.مهر،.افزود:.تا.پایان.سال.گذشته.بانک.
مس��کن.برای.پرداخت.تس��هیالت.به.این.طرح.482.هزار.میلیارد.ریال.قرارداد.منعقد.

کرده.که.440.هزار.میلیارد.ریال.آن.را.پرداخت.کرده.است.
به.گفته.وی.تا.پایان.س��ال.گذش��ته.اقس��اط.یک.میلیون.و.400.ه��زار.واحد.از.2.
میلیون.و.300.هزار.واحد.مسکن.مهر.تقسیط.شد.و.برای.نخستین.بار.در.کشور.بانک.
مسکن.با.تشکیل.شرکت.تامین.سرمایه.در.بازار.بورس.با.2.هزار.میلیارد.ریال.سرمایه.
گذاری،.اس��تفاده.از.ابزارهای.جدید.مالی.در.بخش.مس��کن.و.ساختمان.را.بدون.اتکا.
به.منابع.بانکی.تامین.کرد..بت.ش��کن.در.ادامه.با.اش��اره.به.افزایش.سقف.تسهیالت.
خرید.مس��کن،.یادآور.شد:.با.ابالغ.دستورالعمل.افزایش.سقف.تسهیالت.به.یک.هزار.
و.251.ش��عبه،.ش��عب.بانک.مسکن.از.فردا.نسبت.به.افتتاح.حساب.صندوق.پس.انداز.

یکم.برای.خانه.اولی.ها.در.سطح.کشور.را.آغاز.می.کنند..
وی.افزود:.در.این.دستورالعمل.نرخ.سود.این.تسهیالت.)از.محل.صندوق.پس.انداز.
مس��کن.یکم(.14.درصد.و.زمان.بازپرداخت.آن.12.سال.خواهد.بود.و.در.صورتی.که.
کس��ی.با.افتتاح.این.حس��اب.از.خرید.خانه.منصرف.شود،.س��پرده.خود.را.با.سود.10.

درصدی.دریافت.خواهد.کرد.
ب��ه.گفته.بت.ش��کن،.این.تس��هیالت.در.قالب.عقود.مش��ارکت.مدن��ی.و.صرفا.به.
متقاضیان.متأهل.و.یا.سرپرست.خانوار.تعلق.می.گیرد.و.عمر.واحدهای.مسکونی.که.
از.محل.این.تسهیالت.خریداری.می.شود.نباید.از.صدور.پروانه.ساختمانی.آن.بیش.از.
7.سال.و.یا.از.زمان.صدور.مجوز.پایان.کار.آن.3.سال.گذشته.باشد..وی.با.بیان.اینکه.
امکان.تقس��یط.پلکانی.این.تسهیالت.فراهم.شده.است،.گفت:.در.صورتی.که.اقساط.
این.تس��هیالت.به.صورت.پلکانی.پرداخت.ش��ود.در.آن.صورت.اقساط.تسهیالت.80.
میلیون.تومانی.ماهانه.9.میلیون.و.370.هزار.یال.خواهد.بود،.اقس��اط.تس��هیالت.60.
میلیون.تومان.7.میلیون.و.30.هزار.ریال.و.اقساط.40.میلیون.تومانی.معادل.4.میلیون.

و.680.هزار.ریال.خواهد.بود.

شرح فصلسرفصلردیف

18367
پس. مسکن-صندوق. بانک. خاص. صندوق. سپرده. حساب.
نفر-اشخاص. هزار. .200 زیر. یکم-شهرهای. مسکن. انداز.

لتی و د غیر حقیقی-

حساب.سپرده.صندوق.خاص.بانک.مسکن-صندوق.پس.انداز.28368
مسکن.یکم.شهر.تهران-اشخاص.حقیقی-غیردولتی

38369
پس. مسکن-صندوق. بانک. خاص. صندوق. سپرده. حساب.
نفر-اشخاص. هزار. .200 باالی. یکم-شهرهای. مسکن. انداز.

لتی و د حقیقی-غیر

حساب.سود.پرداختی-سپرده.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم45975

انداز.51713 پس. صندوق. پرداختی-سپرده. موقت-سود. بدهکاران.
یکم مسکن.
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رنج فوالدسازان خاورمیانه از واردات 
رقباي آسیاي جنوب شرقي

انجمن.تولیدکنن��دگان.فوالد.ایران.اعالم.کرد:.فوالدس��ازان.خاورمیانه.همچنان.از.واردات.

محص��ول.نهایی.و.نیمه.نهای��ی.نامرغوب.و.ارزان.رنج.می.برند.و.هر.یک.از.کش��ورهای.این.
منطقه.به.دنبال.انجام.اقداماتی.هستند.تا.رفتار.مخرب.رقبا.را.پاسخ.گویند.

سیدرس��ول.خلیفه.سلطانی،.دبیر.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.ایران.معتقد.است:.فوالدسازان.

کش��ور.با.توجه.به.رکود.صنعت.س��اختمان.با.مش��کل.جدی.مواجه.ش��ده.اند.به.طوری.که.در.

ش��رایط.کنونی.افزایش.نرخ.تعرفه.های.واردات.ش��مش.و.مقاطع.فوالدی.را.مورد.تاکید.قرار.

می.دهند..ترکیه.در.نخس��تین.ماه.میالدی.2015.)ژانویه(.اقدامات.ضددامپینگی.خود.را.علیه.

واردات.کالف.نورد.گرم.از.چین،.فرانس��ه،.ژاپن،.رومانی،.روسیه،.اسلواکی.و.اوکراین.آغاز.کرد.
که.این.امر.کاهش.واردات.تولیدات.فوالدی.را.به.دنبال.داشت،.اما.آن.را.متوقف.نساخته.است.
بهمن.ماه.سال.گذشته.انجمن.یادشده.طی.نامه.ای.خطاب.به.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.
تصری��ح.کرده.بود،.واردات.تولیدات.فوالدی.با.ارز.مبادله.ای.با.توجه.به.دامپینگ.جهانی.چین.
و.روس��یه.راهی.جز.تعطیلی.و.اعالم.ورشکس��تگی.واحدهای.تولیدی.در.بر.نخواهد.داشت..بر.
اس��اس.نامه.مزبور.درخواست.شده.بود،.واردات.ورق.گرم.زیر.سه.میلیمتر،.ورق.های.آلیاژی.و.
زنگ.نزن.صرفا.اقالمی.باشد.که.مشمول.ارز.مبادله.ای.شوند.و.سایر.ردیف.تعرفه.های.فوالد.

مشمول.ارز.متقاضی.شوند.
به��رام.س��بحانی،.رئیس.انجمن.تولیدکنن��دگان.فوالد.ایران.معتقد.اس��ت:.تعرفه.10.تا.20.
درص��دی.ب��رای.جلوگیری.از.واردات.ف��والد.تاثیرگذار.نبود،.بنابر.ای��ن.تعرفه.با.کاهش.قیمت.
جهانی.فوالد.باید.همخوانی.داشته.باشد.که.اکنون.این.ویژگی.را.ندارد..انجمن.یادشده.در.نامه.
خود.به.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.تاکید.دارد:.الزم.اس��ت.در.ش��رایط.کنونی.عالوه.بر.عدم.
اختص��اص.ارز.مبادل��ه.ای.برای.واردات.انواع.فوالد،.تعرفه.حداق��ل.30.درصدی.برای.واردات.
تولیدات.فوالدی.به.کش��ور.وضع.شود..خلیفه.سلطانی.خواستار.حمایت.جدی.مسئوالن.ذیربط.
از.تولیدکنندگان.فوالد.شد.و.تصریح.کرد:.تداوم.حیات.صنعت.فوالد.کشور.با.صادرات.تولیدات.

امکان.پذیر.است.و.در.این.مسیر.تشویق.و.پشتیبانی.از.صادرکنندگان.اهمیت.بسزایی.دارد.
ش��رکت.فوالد.اردن.در.نخس��تین.ماه.میالدی.س��ال.2015.)11.دی.تا.11.بهمن(.اقدام.به.
متوقف.س��ازی.واحد.ذوب.خود.کرد.و.از.آن.زمان.تاکنون.به.دلیل.هزینه.های.باالی.تولیدات.
داخلی،.اقدام.به.به.واردات.می.کند..کارشناس��ان.صنعت.فوالد.در.خاورمیانه.معتقدند:.استمرار.
عملیات.نظامی.عربس��تان.سعودی.در.یمن.و.تنش��ی.که.موجب.سرگردانی.در.بازارهای.نفتی.
ش��ده.و.آینده.نامشخص.پروژه.های.ساختمانی.و.زیربنایی.از.جمله.دالیل.روند.نزولی.در.بازار.
این.کاالی.راهبردی.اس��ت..پیش.از.این.جعفر.س��رقینی.معاون.ام��ور.معادن.و.صنایع.معدنی.
وزارتخانه.یادش��ده.گفته.بود،.س��االنه.پنج.تا.هفت.میلیون.تن.بطور.متوسط.تولیدات.فوالدی.
وارد.کش��ور.می.شود..انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.ایران.می.افزاید:.سازمان.توسعه.تجارت.در.
بخش��نامه.خود.مبنی.بر.واردات.برخی.از.اقالم.فوالدی.در.حالی.ابالغ.ش��ده.که.بخش.عمده.
تولی��دات.ف��والدی.مربوطه.در.واحدهای.فوالدس��ازی.داخلی.به.میزان.زی��ادی.در.حال.تولید.
اس��ت.و.واردات.با.ارز.مبادله.ای.با.توجه.به.دامپینگ.)عرضه.کاال.به.قیمت.پائین.تر.از.قیمت.
تمام.شده(کش��ورهای.چین.و.روس��یه.ب��رای.واحدهای.داخلی.راهی.غی��ر.از.تعطیلی.و.اعالم.
ورشکس��تگی.به.دنبال.نخواهد.داش��ت..احسان.رس��ولی.رئیس.دفتر.فنی.تولید.فوالدسازی.و.
ریخته.گری.مداوم.شرکت.فوالد.هرمزگان.با.اشاره.به.افت.قیمت.جهانی.فوالد.به.دلیل.کاهش.
قیمت.حامل.های.انرژی.و.مواد.اولیه،.اظهار.داشت:.امروز.اسلب.های.تولیدی.این.واحد.از.نظر.

قیمت.با.مشابه.خارجی.قابل.رقابت.نیست.
وی.خاطرنش��ان.ساخت:.فوالدسازی.های.کشور.شرایط.خوبی.ندارند.و.رکود.حاکم.بر.بازار،.
کاهش.قیمت.نفت.و.تنزل.اعتبارات.عمرانی.دولت.موجب.ش��ده.تا.بازار.فوالد.و.آهن.کش��ور.

راکد.ش��ود..اداره.کل.مقررات.صادرات.و.واردات.سازمان.توسعه.تجارت.ایران.طی.نامه.ای.در.

22.دیماه.س��ال.گذشته.به.س��ازمان.های.صنعت،.معدن.و.تجارت.استان.ها.ابالغ.کرد،.بخش.

عمده.ای.از.ردیف.تعرفه.های.محصوالت.فوالدی.را.مشمول.اختصاص.ارز.مبادله.ای.ساخته.

بود..انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.ایران.در.نامه.خود.متذکر.ش��ده.بود،.اختصاص.ارز.مبادله.ای.
به.تولیدات.فوالدی.که.در.داخل.کشور.تولید.می.شود،.شگفت.آور.است..

بررسی.پژوهشگران.بازار.فوالد.خاورمیانه.حاکی.است،.عربستان.به.عنوان.یکی.از.کشورهای.

منطقه.اقدام.به.تهیه.طرح.های.زیادی.در.زمینه.پروژه.های.زیربنایی.و.ساختمانی.کرده.اما.بروز.

جنگ.این.کشور.با.یمن.و.نبود.ثبات.سیاسی.در.عربستان.اجرای.آن.را.لغو.یا.به.تاخیر.انداخته.

اس��ت..به.گفته.رسولی،.فوالدس��ازان.برای.تامین.منابع.مالی.مورد.نیاز.از.نظام.بانکی.اقدام.به.

دریافت.تس��هیالت.کرده.اند.که.نرخ.بهره.باالی.این.تس��هیالت،.بازپرداخت.آن.را.با.توجه.به.

ش��رایط.رکودی.بازار.دشوار.ساخته.اس��ت..وی.گفت:.انتظار.این.است.که.دولت.تولیدکنندگان.

داخلی.را.با.اعمال.تعرفه.های.الزم.در.برابر.واردات.مخرب.حمایت.کند.و.از.سوی.دیگر.کاهش.

نرخ.تسهیالت.بانکی.ابزار.حمایتی.الزم.از.این.بخش.است..رسولی.یادآور.شد:.نرخ.بهره.بانکی.

28.تا.30.درصدی.تولید.کنندگان.فوالد.داخلی.را.برآن.داش��ته.که.به.س��وی.تولیدات.کیفی.با.
ارزش.افزوده.بیشتر.حرکت.کنند.تا.بتوانند.این.شرایط.نامناسب.را.پشت.سر.گذارند.

س��اخت.فوالد.هرمزگان.که.دومین.واحد.فوالدسازی.کشور.پس.از.پیروزی.انقالب.اسالمی.

اس��ت.با.س��رمایه.گذاری.13.هزار.میلیارد.ریالی.با.ظرفیت.1.5.میلیون.تختال.)اسلب(.در.سال.

1385.آغاز.و.واحد.احیای.مس��تقیم.آن.پس.از.32.ماه.با.ظرفیت.س��االنه.یک.میلیون.و.650.

هزار.تن.در.مهر.1387.راه.اندازی.شد..رسولی.خاطرنشان.ساخت:.اکنون.300.تا.350.هزار.تن.

اسلب.این.واحد.بدلیل.افت.قیمت.های.جهانی.و.عدم.امکان.رقابت.از.نظر.قیمت.در.بازارهای.

بین.المللی،.وضعیت.بدون.س��فارش.دارد.و.در.محوطه.این.واحد.فوالدس��ازی.دپو.شده.است..

انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.ایران.در.نامه.خود.تصریح.کرده.بود:.آگاهی.بیش��تر.وزیر.صنعت،.

حمایت.و.اقدام.فوری.وی،.مانع.از.هدر.رفتن.س��رمایه.گذاری.های.س��نگین.و.توقف.فعالیت.
واحدهای.تولیدی.و.از.دست.رفتن.بستر.اشتغال.جوانان.خواهد.شد.

انجمن.جهانی.فوالد.اعالم.کرد:.ایران.در.س��ال.2014.با.تولید.16.3.میلیون.تن.فوالد.خام.

و.رش��د.بیش.از.پنج.درصدی.نسبت.به.سال.2013.جایگاه.چهاردهمین.فوالد.ساز.جهان.را.از.

آن.خود.ساخت..چین.همچنان.با.تولید.822.میلیون.تن.فوالد.خام.در.جایگاه.نخست.و.پس.از.

آن.ژاپن.و.ایاالت.متحده.با.فاصله.زیاد،.به.ترتیب.با.تولید.110.و.88.میلیون.تن.در.رتبه.دوم.

و.س��وم.قرار.گرفتند..ایران.اولین.تولیدکننده.فوالد.خاورمیانه.محس��وب.می.شود.در.حالی.که.

در.سطح.جهان.رتبه.چهاردهم.را.اکنون.دارد..برپایه.آمار.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.تولید.

فوالد.خام.کش��ور.در.سال.های.92.و.93.به.ترتیب.15.5.و.16.6.میلیون.تن.به.ثبت.رسیده.و.

تولیدات.فوالدی.نیز.در.این.س��ال.ها.به.میزان.16.6.و.16.9.میلیون.تن.گزارش.شد..براساس.

برنامه.پیش.بینی.ش��ده،.امس��ال.تولید.فوالد.خام.به.رقم.18.میلیون.تن.خواهد.رس��ید.و.برای.

تولیدات.فوالدی.نیز.دس��تیابی.به.رقم.19.میلیون.تن.مورد.انتظار.اس��ت..خلیفه.سلطانی.پیش.

از.این.اظهار.داشت:.تولید.فوالد.طی.سال.های.اخیر.رشد.ساالنه.هفت.درصدی.را.ثبت.کرده.

و.چنانچه.روند.تولید.فوالد.به.میزان.ساالنه.دو.درصد.تثبیت.شود،.برای.صنعت.فوالد.مطلوب.

اس��ت..صادرات.فوالد.کش��ور.در.سال.گذش��ته.بیش.از.دو.میلیون.تن.اعالم.شد،.این.درحالی.

است.که.سال.92.صادرات.این.بخش.200.هزار.تن.ثبت.شده.بود..امروز.متخصصان.معتقدند:.

فوالد.خاورمیانه.از.رونق.افتاده.و.تداوم.عملیات.نظامی.عربستان.سعودی.در.یمن.و.تنشی.که.

موجب.سرگردانی.در.بازارهای.نفتی.شده.و.آینده.نامشخص.پروژه.های.ساختمانی.و.زیربنایی.
در.این.منطقه.از.دالیل.این.امر.محسوب.می.شود.
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استفاده از پنجره هاي دوجداره را جدي نمي گیرند
مدیرعامل.س��ازمان.بهره.وری.انرژی.)س��ابا(.با.بیان.اینکه.50.درصد.برق.کش��ور.در.
ساختمان.ها.مصرف.می.ش��ود.گفت:.وزارت.راه.و.شهرسازی،.سازمان.نظام.مهندسی.و.
ش��هرداری.ها.دقت.و.س��خت.گیری.های.الزم.را.در.خصوص.عایق.کاری.س��اختمان.ها.
اعم��ال.نمی.کنند...سیدحس��ین.س��جادی.گفت:بیش.از.6.درصد.ان��رژی.و.50.درصد.
برق.کش��ور.در.ساختمان.ها.مصرف.می.شود،.بنابراین.الزم.است.تا.با.عایق.کاری.کامل.

ساختمان.ها.در.مصرف.انرژی.و.برق.صرفه.جویی.شود.
وی.در.خصوص.مزایای.عایق.بندی.س��اختمان.ها.و.اس��تفاده.از.پنجره.های.دوجداره.
و.همچنی��ن.تهیه.اس��تاندارد.برای.هر.س��اختمان.گفت:.بخش.عم��ده.ای.از.انرژی.در.
س��اختمان.ها.به.دلیل.عایق.نبودن.س��اختمان.هدر.می.رود.لذا.چنانچه.ساختمانی.دارای.
عایق.بندی.مناس��ب.باشد.ساختمان.نیاز.به.سیس��تم.سرمایشی.و.گرمایشی.ندارد..وی.
اف��زود:.ما.عماًل.به.دلیل.پرت.های.مختلف.بخ��ش.از.انرژی.محیط.داخل.را.به.فضای.
بی��رون.منتقل.می.کنیم.و.برای.تأمین.آن.می��زان.انرژی.هدررفته.باید.هزینه.اضافی.را.

متقبل.شویم.
مدیرعامل.س��ازمان.به��ره.وری.انرژی.با.اش��اره.به.اینکه.در.خص��وص.عایق.کاری.
س��اختمان.ها.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.س��ازمان.مهندس��ی.و.ش��هرداری.ها.دق��ت.و.
س��خت.گیری.های.الزم.را.اعمال.نمی.کنند،.بیان.داش��ت:.بیش.از.6.درصد.انرژی.و.50.
درصد.برق.کشور.در.ساختمان.ها.مصرف.می.شوند،.بنابراین.الزم.است.تا.با.عایق.کاری.
کامل.س��اختمان.ها.در.مصرف.انرژی.و.برق.صرفه.جویی.شود..وی.اضافه.کرد:.چنانچه.
عایق.کاری.مناسب.برای.کف.و.دیوارها.انجام.شود.و.در.ساختمان.ها.از.پنجره.دوجداره.
اس��تفاده.ش��ود،.عالوه.بر.صرفه.جویی.در.مصرف.ان��رژی.از.ورود.صداهای.مزاحم.نیز.
به.داخل.س��اختمان.ممانعت.ب��ه.عمل.آمده.و.فضای.آرامی.را.ب��رای.خانواده.ها.فراهم.

خواهد.شد.
سجادی.با.بیان.اینکه.برای.هر.منطقه.با.توجه.به.اقلیم.آن.منطقه.بایستی.ساختمان.ها.
طراحی.ش��وند،.اضافه.کرد:.معماری.س��اختمان.های.تهران.برای.ساختمان.های.جنوب.
کش��ور.مناسب.نیس��ت،.همان.طوری.که.معماری.س��اختمان.های.شمالی.کشور.برای.
ساختمان.های.غرب.کشور.مناسب.نخواهد.بود؛.ساخت.خانه.های.با.دیوار.بلند.در.جنوب.
کش��ور.و.مناطق.گرم.با.کوچه.های.باریک.به.همین.دلیل.بوده.اس��ت..مدیرعامل.سابا.

با.اش��اره.به.نورپردازی.های.نامتعارف.در.برخی.ساختمان.ها.که.امروزه.به.شدت.در.حال.

رشد.اس��ت.بیان.داشت:.پیمانکاران.س��اختمان.ها.برای.زیبا.جلوه.دادن.ساختمان.ها.به.

نورپردازی.ه��ای.غیرمتعارف.روی.آورده.اند.و.برای.یک.س��اختمان.چهار.طبقه.با.تعداد.

زیادی.المپ.با.زوای��ای.مختلف.نورپردازی.غیراصولی.را.ایجاد.می.کنند.که.همین.امر.

موجب.شده.تا.مصرف.برق.بیش.از.حدی.را.بر.شبکه.ها.تحمیل.می.کنند.که.باید.برای.
آن.فکر.اساسی.کرد..

مدیرعامل.س��ابا.گفت:.به.دولت.پیشنهاد.داده.ایم.کسانی.که.از.گرفتن.یارانه.انصراف.

دهند.به.میزان.مبلغ.یارانه.دریافتی.در.طول.یک.س��ال،.لوازم.خانگی.با.راندمان.باال.و.

مصرف.کم.دریافت.کنند..وی.افزود:.با.در.اختیار.گذاش��تن.لوازم.کم.مصرف.برقی.مانند.

یخچال،.به.افرادی.که.از.یارانه.انصراف.می.دهند،.از.سویی.صنعت.تولید.این.لوازم.رونق.

می.گی��رد.و.از.س��وی.دیگر.افرادی.که.از.گرفتن.یارانه.انص��راف.داده.اند.منتفع.خواهند.

شد..سجادی.بودجه.ساالنه.تصویبی.طرح.های.عمرانی.سابا.را.180.میلیارد.تومان.ذکر.

کرد.و.افزود:.بخش.عمده.این.بودجه.در.رابطه.با.سیس��تم.اندازه.گیری.هوش��مند.هزینه.

می.ش��ود..وی.با.بیان.اینکه.بودجه.تحقیقی.معم��واًل.از.30.تا.40.میلیارد.تومان.تجاوز.

نمی.کن��د،.اف��زود:.ما.می.توانیم.از.ظرفیت.بخش.خصوصی.برای.رس��یدن.به.اهدافمان.

استفاده.کنیم..سجادی.با.اشاره.به.اینکه.در.یخچال.ها.با.اختالف.هر.پله.از.رتبه.انرژی.

.R630a.ح��دود.80.کیلووات.س��اعت.صرفه.جویی.دارد،.گفت:.ط��رح.جایگزینی.مبرد

به.جای.R134a.در.س��امانه.تبرید.یخچ��ال.و.یخچال.فریزرها.که.جزو.تکنولوژی.های.

روز.دنیاس��ت..وی.اضاف��ه.کرد:.به.ازای.هر.تولیدکننده.ک��ه.در.زمینه.بهره.وری.انرژی.

تسهیالت.دریافت.می.کند.یک.نفر.از.سابا.در.شرکت.مذکور.مقیم.شده.و.تا.زمان.پایان.
قرارداد.تسهیالت،..تمام.امور.را.زیر.نظر.داشته.تا.طبق.قرارداد.عمل.شود.

مدیرعامل.س��ابا.با.بیان.اینکه.تمامی.محص��والت.وارداتی.در.مبادی.ورودی.کنترل.

خواهند.ش��د،.گفت:.به.جز.کاالهایی.که.به.صورت.قاچاق.وارد.کش��ور.می.شوند،.تمامی.

کاالها.باید.دارای.برچسب.رتبه.انرژی.باشند.و.به.شدت.نیز.تحت.کنترل.قرار.گیرند..وی.

در.خص��وص.هزینه.هدررفت.انرژی.در.ه��ر.خانوار.گفت:.اگر.با.مدیریت.در.مصرف.در.

هر.خانوار.20.تا.30.درصد.کاهش.مصرف.انرژی.داش��ته.باشیم،.ساالنه.به.طور.متوسط.
تا.2600.کیلووات.ساعت.از.هدررفت.انرژی.جلوگیری.خواهد.شد.
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بهینه سازی مصرف در نقشه راه انرژی ایران

ره:
شـا

ا

طرح جامع انرژی کشـور بزرگترین و مهمترین طرح پژوهشـی کشوراست که بر بهینه سـازی مصرف انرژی بویژه نفت و گاز تاکید دارد. 
معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت معتقد است: اجرای این طرح الزمه توسعه اقتصادی کشور است. منصور 
معظمی  هدف اصلی طرح جامع انرژی کشـور را ترسـیم وضع موجود انرژی و پیش بینی سـبد سـوخت برای 30 سال آینده کشور عنوان 
و بـر لـزوم توجه به بخش عرضه تاکید کـرد و گفت: امروزه دارنـدگان تکنولوژی های نفتی لزوما دارنده میدان های نفتی نیسـتند. اغلب 
تکنولوژی های نوین در اختیار کشورهای صنعتی است. ما باید ببینیم این فناوری ها چیست زیرا در برنامه های آینده باید از آن بهره ببریم. 

گفتگوی شانا با معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در پی می آید:

 طرح جامع انرژی چه هدفی را دنبال می کند؟
اجرای.طرح.جامع.انرژی.کش��ور.را.برای.رسیدن.به.چند.هدف.اساسی.می.توان.تعریف.کرد؛.
در.درجه.نخست.پیش.بینی.دورنمای.انرژی.کشور.)Energy Outlook(.که.بتوان.با.استفاده.
ازآن،.آینده.بخش.انرژی.را.در.افق.30.س��اله.ترسیم.و.برمبنای.آن.بتوان.برنامه.های.پنجساله.
توسعه.اقتصادی-.اجتماعی.را.به.صورت.علمی..و.کاربردی.تدوین.کرد..دورنمای.انرژی.کشور.
کمک.ش��ایانی.به.برنامه.ریزی.در.امور.انرژی.می.کند..س��پس.کاهش.شدت.مصرف.انرژی؛.و.
این.که.تا.حد.امکان.در.نزدیکترین.زمان.ممکن.به.ش��اخصی.که.در.چش��م.انداز.هست.برسیم..
در.مورد.فاصله.میان.ش��اخص.های.انرژی.در.کشورمان.و.میانگین.جهانی.خیلی.صحبت.شده.
اس��ت..مثال.ش��دت.مصرف.انرژی.در.کش��ور.ما.5.برابر.متوس��ط.جهانی.و.9.برابر.کشورهای.

پیشرفته.مثل.ژاپن.است.
 پس طرح جامع انرژی کشور دنبال کاهش تقاضاست؟

برنامه.اصلی.این.است.که.شاخص.ها.را.بهبود.بخشیم؛.به.این.معنا.که.برای.هر.بخش.یک.

شاخص.مشخص.تعریف.کنیم..مثال.در.مصرف.خانگی.سطح.زیربنا.جایگزین.مقیاس.مترمربع.

شود.و.یا.در.بخش.حمل.و.نقل،.مصرف.را.با.عملکرد.ترکیب.کنیم.یعنی.مصرف.به.ازای.مسافر.

کیلومتر.جابجایی.و.یا.تن.کیلومتر.بار.جابجا.ش��ده،.اهمیت.پیدا.می.کند..برای.کل.سیستم.هم.

ش��اخص.های.کالنی.مثل.شدت.انرژی.مطرح.اس��ت..قطعا.اجرای.این.طرح.با.هدف.مدیریت.

تقاضای.انرژی.صورت.گرفته.در.هر.زیربخش.تنگناهای.موجود.شناس��ایی.شده.و.راهکارها.و.

توصیه.های.سیاس��تی.برای.برطرف.کردن.این.مشکالت.ارائه.شده.است..این.راهکارها.عمدتا.

در.حوزه.ه��ای.فنی،.فرهنگی.و.اطالع.رس��انی،.اقتصادی،.سیاس��تی.و.سیاس��تگذاری،.محیط.

زیس��تی.و.اجتماعی.ارائه.شده.است..همچنین.در.کل.مطالعات.بخش.تقاضا،.قسمت.ویژه.ای.

برای.محک.زنی.و.مقایسه.وضع.کشور.با.دیگر.کشورهای.دنیا.و.بررسی.راهکارهای.آنها.بوده.

اس��ت.که.خروجی.های.ارزشمندی.را.در.جهت.شناسایی.نقاط.ضعف.مربوط.به.مصرف.انرژی.
در.هر.بخش.در.اختیار.قرار.داده.است..

 بعد ازشناسایی پروژه ها و تنگناها قاعدتا باید به دنبال راهکارهایی در سطح کالن 
و خرد باشید. چگونه قرار است در این طرح بخش ها تفکیک و به آن پرداخته شود؟

درست.است؛.مثال.در.بخش.صنعت.یکی.از.پیشنهادهای.مطرح.این.است.که.همه.واحدهای.

صنعت��ی.اس��تاندارد.ISO٥٠٠٠١.ی��ا.EN١٦٠٠١.مدیریت.انرژی.را.کس��ب.کنند..به.همین.

منظ��ور.صنعت.مورد.نظ��ر.باید.در.واحد.خود.بخش.مدیریت.انرژی.ایج��اد.کند.تا.این.واحد.به.

طور.مرتب.تجهیزات.را.ممیزی.و.رصد.کند..مدیر.انرژی.باید.در.چارت.س��ازمانی.وارد.ش��ود.و.

سازمان.مربوطه.بیانیه.انرژی.مبتنی.بر.تعهد.کاهش.مصرف.انرژی.داشته.باشد..در.این.صورت.

خواهیم.دید.که.با.یک.س��ری.اقدام.ها،.حتی.با.هزینه.کم.هم.می.توان.مصرف.انرژی.را.کنترل.

کرد..راهکار.دیگر،.تدوین.معیار.و.اس��تانداردهای.مصرف.به.تفکیک.صنایع.است..راهکارهای.

مدیریتی،.آموزش��ی.و.فنی.نیز.وجود.دارند..در.نتایج.به.دس��ت.آمده.در.بس��ته.های.پیشنهادی،.
راهکارهای.سیاستی.و.اقتصادی.نیز.وجود.دارد..

 وضع مصرف انرژی در بخش اداری و تجاری چگونه است؟
در.این.بخش.متاسفانه.وضع.به.مراتب.بدتر.است،.زیرا.شاخص.های.انرژی.بری.و.نگرش.های.
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مصرف.در.آن.متفاوت.است..در.بخش.اداری.ممکن.است.آب.گرم.مصرف.کمتری.داشته.باشد.

اما.انرژی.الکتریکی.بیش��تری.برای.تجهیزات.مصرف.کنن��ده.نیاز.داریم..میزان.مصرف.انرژی.

در.سیس��تم..گرمایش،.س��رمایش.و.روشنایی.هم.در.بخش.های.اداری.نسبت.به.بخش.خانگی.

متفاوت.اس��ت..اما.در.بخش.های.تجاری.مثل.بیمارس��تان.ها،.مدارس،.هتل.ها.و.رس��توران.ها.
پتانسیل.بسیاری.برای.کاهش.مصرف.انرژی.وجود.دارد..

 وضع بخش خانگی چگونه است، چون به دالیل متعددی از جمله فرهنگ مصرف، 
وضـع آب و هوایـی، جنس معمـاری و سـاختمان ها، تعمیر و نگهداری سیسـتم های 
تاسیساتی و ... مصرف انرژی در بخش خانگی ایران بسیار باالست. برای این منظور 

در این طرح چه پیش بینی هایی صورت گرفته است؟
بهتر.اس��ت.درباره.این.سئوال.و.سئوال.های.مشابه.احتمالی.اینگونه.پاسخ.داده.شود؛.مشکل.
مطرح.در.زمینه.مصرف.انرژی.در.کشور.نبود.سیستم.آموزشی.صحیح.جهت.آموزش.شیوه.های.
اصالح.الگوی.مصرف.اس��ت.که.باید.تالش.ش��ود.آموزش.های.الزم.در.این.زمینه.داده.شود..
چون.در.صورتی.که.مصرف.انرژی.در.کش��ور.به.روند.فعلی.خود.ادامه.دهد،.ممکن.اس��ت.در.

سال.های.آینده.جزو.وارد.کنندگان.انرژی.شویم..
 شرکت های اسکو )ESCO( یا همان شرکت های خدمات انرژی چه جایگاهی در 

این طرح دارند و قرار است چگونه فعالیت کنند؟
شرکت.های.خدمات.انرژی.یا.همان.اسکو.در.بخش.خصوصی.هستند.که.ابتدا.باید.پروژه.های.
توجیه.پذیری.را.که.برگشت.سرمایه.دارند،.شناسایی.کنند..سپس.در.آن.سرمایه.گذاری.کرده.و.
پس.از.صرفه.جویی.در.مصرف.انرژی،.هزینه.های.خود.را.از.محل.درآمد.ناش��ی.از.صرفه.جویی.
برداش��ت.کنند..به.نظرم.برای.تحقق.این.امر،.چند.مورد.الزم.اس��ت؛.نخس��ت.این.که.ما.باید.
قرارداده��ای.تیپ.و.مش��خص.برای.این.منظ��ور.طراحی.کنیم.زیرا.از.نظ��ر.حقوقی.ما.چنین.
قراردادهایی.نداش��ته.ایم..وزارت.نفت.در.این.موضوع.پیش��گام.ش��ده.و.این.نوع.قرارداد.تیپ.
را.برای.اس��تفاده.در.صنعت.نفت.آماده.کرده.اس��ت..دومین.نکته.ای.که.توجه.به.آن.ضروری.
اس��ت،.این.اس��ت.که.نصب.تجهیزات.مربوط.به.صرفه.جویی.نباید.س��بب.تعطیلی.خط.تولید.
در.پاالیش��گاه.ها.و.پتروش��یمی.ها.شود..نکته.بعدی.مشخص.ش��دن.نهاد.سرمایه.گذار.)بانک(،.
موسس��ه.مالی.و.یا.موسسه.س��رمایه.گذاری.و.همچنین.درصد.تعلق.یافته.به.ESCO.از.محل.
صرفه.جویی.اس��ت..نکته.آخر.هم.رتبه.بندی.این.دس��ته.از.شرکت.هاس��ت.که.باید.حتما.از.نظر.
فنی،.کارشناسی،.تجهیزات،.سوابق.و......ارزیابی.شوند..مکانیزم.این.موضوع.هنوز.تدوین.نشده.

است.که.باید.از.سوی.دستگاه.های.متولی.تدوین.و.اجرایی.شود..
 پـس از جمـع آوری اطالعـات در بخش تقاضـا چگونه قرار اسـت این اطالعات 

دسته بندی شوند؟
اطالعات.در.قس��مت.تقاضا.و.حتی.عرضه.به.بخش.مدل.سازی..داده.می.شود..مدل.سازی.به.
م��ا.می.گوید.که.تا.30.س��ال.آینده.روند.تقاضای.ان��رژی.در.بخش.های.مختلف.چگونه.خواهد.
بود؟.در.س��ناریوهای.مختلف.بهینه.سازی.کنیم.یا.خیر؟.رش��د.اقتصادی.پایین.داشته.باشیم.یا.
باال؟.مدل.س��ازی.به.ما.یک.افق.بلندمدت.می.دهد.که.در.بازه.های.زمانی.پنج.ساله.مثال.میزان.
مصرف.گاز.طبیعی.در.بخش.خانگی.چقدر.است.و.ما.باید.آن.را.چگونه.تامین.کنیم؟.مدلسازی.
انرژی.یک.بخش.عمده.به.حس��اب.می.آید..وقتی.پیش.بینی.تقاضا.در.آینده.مش��خص.ش��د،.
اطالعات.به.سیس��تم.عرضه.ارائه.می.ش��ود..بخش.عرضه.نیز.باید.به.گونه.ای.طراحی.شود.که.
پاسخگوی.تقاضا.باشد..با.توجه.به.اجرای.قانون.هدفمند.کردن.یارانه.ها.و.توجه.ویژه.به.اصالح.
الگوی.مصرف،.سه.مدل.تقاضا،.سیستم.عرضه.و.اقتصاد.کالن.در.طرح.جامع.انرژی.بررسی.و.
راهکارهای.الزم.ارائه.ش��ده.است..در.این.طرح.به.صنایع.باالدستی.نفت.در.آینده.انرژی.توجه.
ش��ده.و.س��رمایه.گذاری.و.تولید.در.صنعت.نفت.با.توجه.به.ذخایر.موجود.و.اکتشاف.های.جدید،.
بررس��ی.شده.است..ضمن.این.که.قابلیت.های.موجود.در.اکتشاف.و.حفاری،.پاالیش،.تبدیل.و.

انتقال.و.توزیع،.نقش.مهمی..در.این.طرح.ملی.دارد.
 از بحـث تقاضـا بگذریـم؛ یکی از مسـائلی که در توسـعه اقتصادی مهم اسـت، 
برنامه ریزی سیسـتم عرضه انرژی اسـت، در طرح جامع انـرژی چگونه این موضوع 

مورد بررسی قرار گرفت؟
کامال.درست.است؛.نکته.اساسی.این.است.که.امنیت.عرضه.در.هر.کشوری.ایجاب.می.کند.

هر.میزان.که.تقاضای.بهینه.شده.داشته.باشیم.در.بخش.عرضه.قابل.تامین.باشد..خوشبختانه.

کش��ور.م��ا.از.نظر.ذخایر.حامل.های.ان��رژی.بویژه.نفت.و.گاز.وضع.منحص��ر.به.فردی.در.دنیا.

دارد..اگر.کش��وری.مثل.قطر.یا.روس��یه.ذخایر.گازی.دارند.و.بحث.تجارت.انرژی.را.به.صورت.

ت��ک.محصولی.پیش.می.برند،.یا.عربس��تان.که.فق��ط.نفت.دارد،.ما.هم.نف��ت،.هم.گاز.و.هم.

پتانس��یل.های.باالی.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.را.داریم..البته.موض��وع.ذخایر.عظیم.نفت.و.گاز.

در.کش��ور.تصمیم.گیری.را.برای.ما.س��خت.تر.می.کن��د..مثال.قطر.می.داند.ک��ه.باید.برای.گاز.

برنامه.ری��زی.کند،.آن.را.به.LNG.بدل.کرده.و.یا.از.طریق.خطوط.لوله.به.فروش.برس��اند،.اما.

ما.جدای.از.بحث.برنامه.ریزی.های.تولید،.انتقال.و.توزیع،.صادرات.و.واردات.به.برنامه.ریزی.در.

حوزه.حامل.های.اولیه.هم.نیاز.داریم.و.بویژه.در.این.خصوص.مس��ائل.باالدستی.صنعت.خیلی.
اهمیت.دارد.وبه.تصمیم.گیری،.سناریوسازی.و.اجرا.نیاز.است.

 در طرح جامع انرژی چگونه به بخش عرضه پرداخته شده است؟
نکته.اساسی.در.بخش.عرضه،.نگرش.نظام.مند.و.سیستماتیک.به.موضوع.است.که.مبتنی.بر.
سیستم.مرجع.انرژی.صورت..می.پذیرد..یکی.از.این.ویژگی.های.بخش.عرضه،.تکنولوژی.هایی.
اس��ت.که.در.سیس��تم.عرضه.وجود.دارد،.مثاًل.یکی.از.مهمترین.آنها.مباحث.تزریق.گاز.برای.
ازدیاد.برداش��ت.از.میادین.نفتی.اس��ت..ویژگ��ی.دیگر.فرآورش.و.تبدی��ل.حامل.های.اولیه.به.
حامل.های.ثانویه.اس��ت..مثال.زغالس��نگ.می.تواند.به.هیدروژن.بدل.شود..در.بررسی.سیستم.
عرضه.بایدبه.امکان.جایگزینی.حامل.ها.به.واسطه.استفاده.از.فناوری.توجه.کرد..از.موضوع.های.
اساسی.دیگر.نقشی.است.که.ایران.به.عنوان.کشور.تولید.کننده.انرژی،.می.تواند.از.نظر.جغرافیای.
سیاس��ی.در.منطقه.ایفا.کند..این.موضوع.در.س��ناریوهای.مختلف.صادراتی.و.وارداتی.بر.روی.
انواع.حامل.های.انرژی.قابل.ارزیابی.اس��ت..پیچیدگی.های.موردنظر.و.همچنین.نبود.مطالعات.
مشابه.در.این.حوزه.سبب.شد.که.ما.عرضه.انرژی.را.در.قالب.زیرپروژه.های.مختلف.به.تفکیک.
حامل.مورد.مطالعه.قرار.دهیم..به.همین.منظور.پروژه.هایی.مثل.نفت،.گاز،.برق،.زغال.س��نگ،.

انرژی.های.تجدیدپذیر.و.هیدروژن.را.با.موفقیت.به.انجام.رساندیم.
 شـما عنـوان کردید عرضـه انرژی را در قالـب زیرپروژه های مختلـف به تفکیک 
حامـل مورد مطالعه قرار دهیم. تاکنون چه مراحلـی در زیر پروژه های عرضه پیگیری 

شده است؟
مهمترین.مراحل.انجام.ش��ده.در.زیرپروژه.های.عرضه،.بررسی.وضع.عرضه.حامل.انرژی.از.
تولید.تا.مصرف.در.کش��ور،.مطالعه.تکنولوژی.های.نوین.بخش،.تدوین.سیس��تم.مرجع.انرژی.
کشور.در.بخش.مذکور،.تهیه.داده.های.فنی.و.اقتصادی.مناسب.مدلسازی،.مطالعه.وضع.عرضه.
انرژی.در.کشورهای.پیشگام.و.رقبای.منطقه.ای،.محک.زنی.وضع.موجود.بخش.عرضه.وارائه.
راهکارهای.سیاستی.بوده.است؛.در.حال.حاضر.همه.مطالعات.بخش.عرضه.و.بهتر.بگویم.کل.

طرح.جامع.در.سطح.ملی.به.پایان.رسیده.اند..
 در مطالعه بخش عرضه چه موضوعاتی بیشتر مدنظر قرار گرفته است؟

نخس��ت.باید.می.دیدیم.که.در.ه��ر.کدام.از.حامل.های.انرژی.وضع.موجود.چه.بوده.اس��ت..

گام.بعدی.بررس��ی.این.موضوع.بود.که.چه.تکنولوژی.هایی.در.سیس��تم.وجود.دارد.و.در.آینده.

چه.فناوری.هایی.در.معرض.اس��تفاده.است..همچنین،.بحث.کش��ورهای.رقیب.را.داریم..مثال.

عربس��تان.– خصوصا.طی.10.س��ال.اخیر.– تولید.نفت.خود.را.به.ش��دت.افزایش.داده.است..

باید.بررسی.کنیم.که.از.چه.تکنولوژی.هایی.بهره.برده.و.این.کشور.در.چه.جایگاهی.قرار.دارد..

واقعیت.آن.اس��ت.که.امروزه.دارن��دگان.تکنولوژی.های.نفتی.لزوما.دارن��ده.میدان.های.نفتی.

نیس��تند..بیش��تر.تکنولوژی.های.نوین.در.اختیار.کشورهای.صنعتی.اس��ت..ما.باید.ببینیم.این.
فناوری.ها.چیست.زیرا.در.برنامه.های.آینده.باید.از.آنها.بهره.ببریم.

 و گام نهایی در بحث عرضه چیست؟
ما.تمام.داده.ها.را.در.پروژه.های.عرضه.در.کنار.داده.های.تقاضا.گذاشته.تا.با.طراحی.مدل.های.
ان��رژی،.زمین��ه.تصمیم.گیری.را.برای.آین��ده.فراهم.کنیم..پیچیدگی.وضع.سیس��تم.انرژی.در.
کشورمان.آنقدر.زیاد.است.که.برمبنای.مدل.های.ساده.ای.که.از.روش.های.حسابداری.استفاده.
می.کنند،.نمی.توان.تصمیم.گیری.کرد..به.همین.منظور.در.طرح.جامع،.از.چندین.روش.مختلف.
و.ابزار.متفاوت.برای.مدلسازی.انرژی.بهره.برده.شده.است..تصمیم.گیران.باید.بهترین.مسیر.را.
برای.سیستم.انرژی.کشور.در.قالب.سناریوهای.مختلف.همراه.با.امکان.انتخاب.داشته.باشند..
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60 فرمان حذف موانع در پیست تولید رقابتی

ره:
شـا

ا

سرانجام انتظار دوساله دولت و فعاالن اقتصادی ایران برای خارج شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به پایان آمد و قانونی با 60 
ماه به دولت و دسـتگاه های اجرایی ابالغ شـد. البته اجرایی شـدن این قانون نیازمند تدوین آیین نامه های اجرایی است که ممکن است 
سه تا شش ماه دیگر طول بکشد. این قانون اگرچه در برخی مواد، به رفع مشکالت مالی و بدهی های دولت به شبکه بانکی و پیمانکاران 
بخش غیردولتی اختصاص دارد، اما در مواد بسیاری هم راهکارهایی برای رفع گرفتاری های بخش خصوصی پیش بینی شده است. نقشه 
راه رفع موانع تولید رقابتی به واقع این انتظار را برای بخش خصوصی ایران ایجاد کرده که بتوان اقتصاد ایران را از انحصارات گذشته و 
حال نجات دهد و فعاالن بخش خصوصی دارای قدرت رقابت و برندهای ملی را از مزیت های قانون بهره مند سازد. حتی اگر این قانون 
بتواند از حجم بدهی های دولت کم کند و توان وام دهی بانک ها را افزایش دهد، این امید به تدبیر دولت خواهد بود که در دو سال باقی 
مانده بتوان مشـکالت مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی را کاهش دهد. 60 فرمان حذف موانع در پیسـت رقابت اقتصاد ایران، 
البته به معنای نسـخه معجزه آسـا برای فعاالن اقتصادی ایران نیست؛ اما می تواند یک نسخه شفابخش برخی بیماری ها و گرفتاری ها 
باشـد. پنجره ایرانیان با انتشـار مهمترین مواد این قانون مهم و کلیدی انتظار دارد که بنگاه های اقتصادی و شرکت های فعال در صنعت 
سـاختمان به ویژه صنعت در و پنجره یو پی وی سـی قبل از اجرایی شـدن قانون نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را برای مدنظر گرفتن 
در آیین نامه های اجرایی ارائه دهند. بخش قانون پنجره ایرانیان در این شماره به معرفی 60 فرمان حذف موانع در پیست تولید رقابتی 

ایران اختصاص دارد.

حمایت ویژه از برندهای ملی
ماده.8-.دولت.موظف.اس��ت.از.ایجاد.و.تقویت.نش��ان)برند(های.تجاری.داخلی.محصوالت.
صنعتی.و.خوش��ه.های.صادراتی.حمایت.کند.و.ظرف.مدت.س��ه.ماه.از.تاریخ.تصویب.این.قانون.
وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.مکلف.اس��ت.آیین.نامه.ساماندهی.تبلیغات.کاالها.و.خدمات.را.
با.همکاری.س��ازمان.صدا.و.سیمای.ج.ا.ا،.وزارتخانه.های.جهاد.کشاورزی،.ارتباطات.و.فناوری.
اطالعات،.فرهنگ.و.ارش��اد.اس��المی.و.کش��ور.با.اهداف.زیر.تهیه.کند.و.ب��ه.تصویب.هیأت.

وزیران.برساند:
1-.افزایش.رقابت.پذیری.کاالهای.داخلی.

2-.ترویج.فرهنگ.مصرف.کاالهای.داخلی.
3-.ترویج.تغذیه.سالم.

4-.جلوگیری.از.تجمل.گرایی.
5-.تشویق.تولیدکنندگان،.صادرکنندگان.و.نشان.های.برتر.

6-.محدودسازی.تبلیغ.کاالهای.خارجی.
همراهی دولتی ها با غیردولتی ها

ماده.9-.کلیه.دس��تگاه.های.دولتی.و.عمومی.که.از.دولت.بودجه.می.گیرند.مکلف.هستند.تا.

در.صورت.درخواس��ت.متقاضی.بخش.خصوصی.یا.تعاونی،.وجه.مورد.مطالبه.در.قبال.فروش.

محصول.یا.ارائه.خدمت.یا.صدور.مجوز.یا.پروانه.بیش.از.یک.میلیارد.ریال،.از.سرمایه.گذاران،.

تولیدکنن��دگان،.صادرکنن��دگان،.واردکنندگان.و.پیمانکاران.ایران��ی.را.طبق.آیین.نامه.ای.که.با.

پیش��نهاد.مش��ترک.وزارتخانه.های.امور.اقتصادی.و.دارایی،.صنعت،.معدن.و.تجارت.و.سازمان.

مدیری��ت.و.برنامه.ریزی.کش��ور.حداکثر.تا.م��دت.دو.ماه.پس.از.ابالغ.ای��ن.قانون.به.تصویب.

هیأت.وزیران.می.رسد.به.صورت.نقد.و.یا.اقساطی.و.یا.مدت.دار.یکجا.وصول.کنند..در.صورت.

درخواست.برای.پرداخت.اقساطی.یا.مدت.دار.یکجا،.به.دستگاه.های.مذکور.اجازه.داده.می.شود.

ب��ه.غیر.از.موارد.مربوط.به.درآمدهای.عمومی.و.س��ایر.موارد.ک��ه.طبق.قوانین.مربوط.وصول.

می.کنند،.برای.مدت.بیش.از.س��ه.ماه،.معادل.نرخ.س��ود.تسهیالت.بانکی.برای.مدت.اقساط.یا.

پنجره ایرانیان ارائه می دهد
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پرداخت.یکجا.به.مبلغ.نقدی.مورد.مطالبه.اضافه.کنند.
حمایت از صرفه جویی انرژی

ماده.12-.دولت.مکلف.است:.کاال.یا.خدمت.تولید.شده.یا.صرفه.جویی.شده.و.منافع.یا.ارزش.

حاصله.را.حس��ب.مورد.و.از.محل.درآمد،.صرفه.جویی،.مناف��ع.یا.ارزش.حاصله.خریداری.کند..

اصل.و.سود.سرمایه.گذاری.و.حقوق.دولتی.و.عوارض.قانونی.و.سایر.هزینه.های.متعلقه.یا.منافع.
اقدام.موضوع.این.ماده.را.به.آنان.پرداخت.کند..از.جمله.

1.-.طرح.های.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.در.بخش.های.مختلف.از.جمله.صنعت.با.اولویت.

صنایع.انرژی.بر.و.حمل.و.نقل.عمومی.و.ریلی.درون.و.برون.شهری.و.ساختمان،.توسعه.استفاده.

از.انرژی.های.تجدیدپذیر،.گس��ترش.اس��تفاده.از.گاز.طبیعی.فش��رده.یا.مایع.یا.گاز.مایع.ش��ده.

با.اولویت.ش��هرهای.بزرگ.و.مس��یر.راه.های.اصلی.بین..ش��هری،.تولید.و.یا.جایگزین.کردن.

خودروهای.کم.مصرف.و.یا.برقی.با.خودروهای.پرمصرف.و.فرسوده.و.کاهش.هزینه.های.حمل.

بار.و.مسافر.و.کاهش.دموراژ.)خسارت.تأخیر(.کشتی.ها.و.طرح.های.حمل.ونقل.ریلی،.جاده.ای،.

دریایی،.هوایی.اعم.از.زیرس��اخت.ها.و.وس��ایل.حمل.و.نقل،.طرح.هایی.که.به.کاهش.گازهای.
گلخانه.ای.منجر.می.شود،.ماشین.آالت.و.واحدهای.تولیدی.بخش.کشاورزی

2.-.سایر.طرح.هایی.که.به.ارتقای.کیفیت.یا.کمیت.کاالها.وخدمات.تولیدی.یا.صرفه.جویی.
و.جلوگیری.از.هدر.رفتن.سرمایه.های.انسانی،.مالی،.محیط.زیست.و.زمان.منجر.می.شوند.

صندوق.توسعه.ملی.و.بانک.های.عامل.موظفند.به.طرح.های.دارای.توجیه.فنی.و.اقتصادی.

این.ماده.با.اولویت،.تسهیالت.ارزی.و.ریالی.پرداخت.کنند..به.وزارتخانه.های.مذکور.اجازه.داده.

می.ش��ود.درصورت.نیاز.آب،.برق،.گاز.و.فرآورده.های.نفتی.و.س��ایر.کاالها.و.خدمات.یارانه.ای.

تولید.یا.صرفه.جویی.شده.را.از.اشخاص.حقیقی.یا.حقوقی.غیردولتی،.خصوصی.یا.تعاونی.حسب.

م��ورد.به.قیمت.های.صادراتی.یا.وارداتی.)برای.س��وخت(.و.برای.س��ایر.موارد.به.قیمت.های.

غیریارانه.ای.از.آنان.و.یا.س��ایر.س��رمایه.گذاران.در.این.زمینه.خریداری.یا.برای.ایجاد.اشتغال.و.

اجرای.طرحهای.تملک.دارایی.های.س��رمایه.ای.در.هر.اس��تان.و.هر.شهرستان.سرمایه.گذاری.

کنن��د..در.صورت.تمایل.س��رمایه.گذار.می.تواند.کاال.یا.خدمت.تولید.یا.صرفه.جویی.ش��ده.را.در.

داخل.یا.خارج.به.فروش.برس��اند..به.منظور.کاهش.هزینه.ها.و.تش��ویق.به.کاهش.مصرف.در.

کاالها.و.خدمات.یارانه.ای.به.وزارتخانه.های.مذکور.و.ش��رکت.های.تابعه.و.وابس��ته.ذی.ربط.به.

آنها.در.این.ماده.اجازه.داده.می.شود.با.تصویب.شورای.اقتصاد.مصارف.کمتر.از.حد.معین،.آب،.

ب��رق،.گاز،.فرآورده.های.نفتی.و.س��ایر.کاالها.و.خدمات.یاران��ه.ای.را.با.توجه.به.فصل،.منطقه.

جغرافیای��ی،.نوع.مصرف.و.مصرف.کنندگان،.متناس��ب.با.کاهش.مص��رف.به.حداقل.قیمت.و.

یا.صفر.کاهش.دهد..چگونگی.اجرای.این.تبصره.با.پیش��نهاد.مش��ترک.س��ازمان.مدیریت.و.

برنامه.ری��زی.کش��ور.و.وزارتخانه.های.ام��ور.اقتصادی.و.دارایی،.نفت،.نی��رو،.صنعت،.معدن.و.

تجارت.و.جهادکشاورزی.شامل.تعیین.حد.معین.برای.مصارف.مناطق.جغرافیایی،.نوع.مصرف.

و.مصرف.کنندگان.و.مقدار.و.قیمت.مصرف.تا.دوماه.پس.از.ابالغ.این.قانون.به.تصویب.شورای.

اقتصاد.می.رس��د..آیین.نامه.اجرائی.این.ماده.به.پیش��نهاد.سازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی.کشور.

و.وزارتخانه.های.امور.اقتصادی.و.دارایی،.نفت.و.نیرو.حس��ب.مورد.حداکثر.ظرف.مدت.سه.ماه.
پس.از.ابالغ.این.قانون.به.تصویب.هیأت.وزیران.می.رسد.

 خروج بانک ها از بازار امالک و بنگاه داری
ماده.16-.کلیه.بانک.ها.و.مؤسسات.اعتباری.موظفند.از.تاریخ.الزم.االجراء.شدن.این.قانون.

تا.مدت.سه.سال:
الف-.س��االنه.حداقل.33درصد.ام��وال.خود.اعم.از.منقول،.غیرمنقول.و.س��رقفلی.را.که.به.
تملک.آنها.و.ش��رکت.های.تابعه.آنها.درآمده.اس��ت.و.به.تشخیص.شورای.پول.و.اعتبار.و.بانک.
مرکزی.ج.ا.ا.مازاد.می.باش��د،.واگذار.کنند..منظور.از.ش��رکت.های.تابعه.مذکور،.ش��رکت.هایی.
هس��تند.که.بانک.ها.و.مؤسس��ات.اعتباری.به.صورت.مس��تقیم.یا.غیرمس��تقیم.مالک.بیش.از.

50درصد.سهام.آن.باشند.یا.اکثریت.اعضای.هیأت.مدیره.آن.را.تعیین.کنند.
ب-.س��هام.تحت.تملک.خود.و.ش��رکت.های.تابعه.خ��ود.را.در.بنگاه.هایی.که.فعالیت.های.
غیربانک��ی.انجام.می.دهند،.به.اس��تثنای.طرح.های.نیمه.تمام.ش��رکت.های.تابعه.واگذار.کنند..
تشخیص.»غیربانکی«.بودن.فعالیت.بنگاه.هایی.که.بانک.ها،.مؤسسات.اعتباری.و.شرکت.های.

تابعه،.سهامدار.آنها.هستند،.برعهده.بانک.مرکزی.جمهوری.اسالمی.ایران.است.

نقشه راه وصول طلب بانک ها
م��اده.19-.به.منظور.کمک.به.تأمی��ن.نقدینگی.برای.حمایت.از.واحده��ای.تولیدی.کاال.و.
خدمات.و.تس��هیل.در.وصول.مطالبات.سررس��ید.گذش��ته.بانک.ها.و.یا.مؤسس��ات.مالی.و.یا.

اعتباری.دارای.مجوز.از.این.واحدها.اقدامات.زیر.انجام.می.شود:
بان��ک.مرک��زی.ج.ا.ا.مکلف.اس��ت.از.طریق.کلیه.بانک.ها.و.مؤسس��ات.اعتب��اری.دولتی.و.
خصوصی.عامل.درصورت.درخواس��ت.متقاضی،.متناسب.با.بازپرداخت.هر.بخش.از.تسهیالت.
پرداختی.به.واحدهای.تولیدی،.نسبت.به.آزادسازی.وثیقه.های.مازاد.و.یا.تبدیل.وثیقه.متناسب.
با.میزان.باقیمانده.تس��هیالت.اقدام.کند..انتخاب.وثیقه.باقیمانده.جهت.تضمین.با.بانک.است..
دریافت.وکالت.بالعزل.از.تس��هیالت.گیرندگان.و.وثیقه.گ��ذاران.بابت.وثائق.در.رهن.بانک.ها.
و.مؤسس��ات.اعتب��اری.دولتی.و.خصوصی.ممنوع.اس��ت.و.وثیقه.گیرن��دگان.موظفند.در.قالب.

قراردادهای.منعقده.یا.سایر.طرق.قانونی.نسبت.به.به.اجراء.گذاشتن.وثیقه.ها.عمل.کنند.
در.راس��تای.تسهیل.در.وصول.مطالبات.سررسید.گذش��ته.بانک.ها.و.یا.مؤسسات.مالی.و.یا.

اعتباری.دارای.مجوز.به.یکی.از.روش.های.زیر.عمل.می.شود:
بانک.و.یا.مؤسس��ه.مالی.و.یا.اعتباری.تس��هیالت.دهنده،.درصورت.درخواست.واحد.تولیدی.
بدهکار،.به.بازار.فرابورس.یا.کارش��ناس.رسمی.دادگستری.مراجعه.و.تمام.اموال.و.دارایی.های.
واح��د.تولی��دی.را.قیمت.گذاری.می.کن��د.و.با.هدف.تأمین.طلب.بانک.و.یا.مؤسس��ه.مالی.و.یا.
اعتباری.بر.روی.درصد.سهام.قابل.واگذاری.به.خریدار،.یک.مناقصه.برگزار.می.کند.تا.مشخص.
ش��ود.که.کدام.خریدار.با.قبول.درصد.کمتری.از.س��هام.واحد.تولیدی.بدهکار،.تمام.بدهی.او.را.
می.پردازد..با.پرداخت.میزان.طلب.بانک.و.مؤسس��ه.مالی.و.یا.اعتباری.از.واحد.تولیدی.توس��ط.
خریدار،.آن.بخش.از.سهم.واحد.تولیدی.که.در.مناقصه.مشخص.شده.است،.به.خریدار.منتقل.
و.اموال.مورد.رهن.آزاد.می.ش��ود..درصورتی.که.بدهکار.از.مجوز.فوق.برای.تس��ویه.بدهی.های.
خود.اس��تفاده.کند،.درصورت.شرط.ضمن.عقد.در.قرارداد.مناقصه.و.درخواست.خریدار،.بدهکار.
مکلف.اس��ت.به.خریدار.س��هام.واحد.تولیدی.بدهکار.اعم.از.اینکه.بانک.و.یا.مؤسسه.مالی.و.یا.
اعتباری.باشد.و.یا.سهام.خود.را.از.طریق.فرابورس.خریداری.کرده.باشد،.اجازه.دهد.تا.با.خرید.
نقدی.بخش.دیگری.از.س��هام.این.واحد.تولیدی.به.قیمت.قبلی،.س��هام.خود.را.تا.سقف.سهام.

مورد.نیاز.برای.تشکیل.مجمع.عمومی.فوق.العاده،.افزایش.دهد.
در.مورد.معامالت.بانک.ها.و.مؤسس��ات.مالی.و.یا.اعتباری.مجاز،.هرگاه.مال.مورد.وثیقه.به.
مبلغ.پایه.کارشناس��ی.رسمی.دادگس��تری.مرضی.الطرفین.خریداری.نداشته.باشد،.به.تقاضای.
بس��تانکار.و.ضمن.اخطار.به.تس��هیالت.گیرنده.و.راهن،.مهلت.دو.ماهه.داده.می.ش��ود.تا.طلب.
بانک.یا.مؤسس��ه.مالی.و.یا.اعتباری.را.پرداخت.کن��د.و.یا.ملک.مورد.وثیقه.را.با.پرداخت.تمام.
یا.بخش��ی.از.طلب.بانک.تا.س��قف.مبلغ.پایه.مزایده.فک.رهن.کند..چنانچه.ظرف.مدت.مذکور.
طلب.بس��تانکار.پرداخت.نشود،.مال.مورد.مزایده.به.باالترین.مبلغ.پیشنهادی.مشروط.بر.اینکه.
کمتر.از.70درصد.مبلغ.پایه.مزایده.نباشد،.به.فروش.رسیده.و.طلب.بستانکار.وصول.می.شود..در.
صورتی.که.در.مزایده.اول،.مال.مورد.مزایده.به.فروش.نرسد،.تکرار.مزایده.با.قیمت.کارشناسی.
جدید.بالمانع.اس��ت..هرگاه.ارزش.مال.مورد.وثیقه.بیش��تر.از.ارزش.مورد.مطالبه.بانک.باش��د،.
تمل��ک.دارایی.مورد.وثیقه.به.اختیار.بانک.می.باش��د.و.الزام��ی.در.تملک.ندارد..درصورت.عدم.
وصول.کامل.طلب.از.این.طریق،.حق.پیگیری.وصول.باقی.مانده.مطالبات.از.روش.های.قانونی.
برای.بس��تانکار.محفوظ.اس��ت..در.اجرای.این.تبصره.استفاده.از.س��ازوکارهای.بورس.کاال.در.

اولویت.قرار.دارد.
راهکار تسویه بدهکاران ارزی

ماده.20-.دولت.موظف.اس��ت.نسبت.به.تعیین.تکلیف.نرخ.و.فرآیند.تسویه.بدهکاران.ارزی.

از.محل.حس��اب.ذخیره.ارزی.به.دولت.به.نحوی.که.زمان.دریافت.ارز،.زمان.فروش.محصول.

یا.زمان.تکمیل.طرح)حس��ب.مورد(،.نوع.کاال)نهائی،.واس��طه.ای.یا.س��رمایه.ای(.وجود.یا.نبود.

محدودیت.های.قیمت.گذاری.توس��ط.دول��ت.و.رعایت.ضوابط.قیمت.گذاری.و.عرضه.توس��ط.

دریافت.کننده.تس��هیالت،.وجود.یا.نبود.منابع.ارزی.در.زمان.درخواس��ت.متقاضی.لحاظ.ش��ده.

باش��د،.ظرف.مدت.شش.ماه.پس.از.تصویب.این.قانون.اقدام.کند.گیرندگان.تسهیالت.موضوع.

این.ماده.از.تاریخ.ابالغ.این.قانون.تا.سه.ماه.فرصت.دارند.تا.بدهی.خود.به.قیمت.روز.گشایش.

را.ب��ا.بانک.عامل.تأدیه.و.ی��ا.تعیین.تکلیف.کنند..بدهکارانی.که.مطاب��ق.این.تبصره.اقدام.به.
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تعیین.تکلیف.بدهی.خود.نموده.باشند،.مشمول.تسهیالت.این.ماده.هستند..تطابق.شرایط.این.

ماده.با.بدهکاران.مزبور.با.تصویب.کارگروه.ملی.و.برحس��ب.ضرورت.اس��تانی.می.باش��د..کلیه.

اقدامات.قانونی.و.اجرائی.توس��ط.بانک.های.عام��ل.تا.ابالغ.آیین.نامه.اجرائی.این.ماده.متوقف.

می.ش��ود..آیین.نامه.اجرائی.این.ماده.که.در.آن.ترکیب.کارگروه.ویژه.ای.،.به.پیش��نهاد.وزارت.

امور.اقتصادی.و.دارایی،.بانک.مرکزی.ج.ا.ا.و.سازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی.کشور.به.تصویب.

هیأت.وزیران.می.رس��د..وزارت.امور.اقتصادی.و.دارایی.موظف.اس��ت.ظرف.مدت.سه.ماه.پس.

از.تصوی��ب.ای��ن.قانون.با.همکاری.بانک.مرکزی.ج.ا.ا،.س��ازمان.بورس.و.اوراق.بهادار.و.بیمه.
مرکزی.ج.ا.ا،.آیین.نامه.پوشش.نوسانات.نرخ.ارز.را.تهیه.کند.و.به.تصویب.هیأت.وزیران.برساند.

حساب ویژه برای بنگاه های ممتاز
ماده.21-.بانک.مرکزی.ج.ا.ا.موظف.اس��ت.به.منظور.تأمین.س��رمایه..درگردش.پایدار.برای.
واحدهای.صنعتی،.معدنی،.کش��اورزی،.حمل.و.نق��ل،.صنوف.تولیدی،.بنگاه.های.دانش.بنیان.
و.ش��رکت.های.صادراتی.درحال.کار.)که.در.این.ماده.به.اختصار.»واحد«.نامیده.می.ش��وند(،.
حداکثر.ظرف.مدت.س��ه.ماه.از.تاریخ.ابالغ.این.قانون،.دستورالعمل.اجرائی.افتتاح.حساب.ویژه.
تأمین.سرمایه.درگردش.را.)که.به.اختصار.»حساب.ویژه«.نامیده.می.شود(.در.چهارچوب.قانون.
عملیات.بانکی.بدون.ربا.)بهره(.مصوب.1362/6/8.و.اصالحات.بعدی.آن.با.ش��رایط.و.الزامات.

زیر.تدوین.و.به.شبکه.بانکی.کشور.ابالغ.کند:
هر.واحد.تنها.می.تواند.یک.»حس��اب.ویژه«.در.ش��بکه.بانکی.کش��ور.داشته.باشد..تمام.یا.
بخشی.از.عواید.حاصل.از.فروش.واحد.به.این.حساب.واریز.می.شود.و.موجودی.آن.صرفًا.برای.
پرداخت.های.قانونی.و.خرید.نهاده.های.موردنیاز.واحد.قابل.اس��تفاده.اس��ت..افتتاح.»حساب.
ویژه«.برای.هر.واحد،.مانع.از.داش��تن.انواع.دیگر.حس��اب.های.بانکی.توسط.آن.واحد.نیست..
بانک.موظف.اس��ت.حسب.درخواست.صاحب.حس��اب،.وجوه.موردنیاز.برای.خرید.نهاده.های.
موردنیاز.تولید.یا.پرداخت.های.قانونی.مرتبط.با.تولید.یا.صادرات.را.از.محل.موجودی.حس��اب.
وی��ژه.واحد.پرداخت.نموده،.در.صورت.عدم.تکافوی.موجودی.حس��اب.وی��ژه.واحد،.به.میزان.
کس��ری.حس��اب.و.حداکثر.تا.سقف.اعتبار.حس��اب.ویژه.واحد،.حس��اب.مزبور.را.بدهکار.کند..
تس��هیالتی.ک��ه.از.این.طریق.در.اختیار.واحدها.قرار.می.گی��رد،.از.نوع.حد.اعتباری.و.در.قالب.
اعتبار.در.حس��اب.جاری.بوده.و.متناس��ب.با.مبالغ.بازپرداخت.ش��ده،.قابل.تکرار.می.باشد..این.
تس��هیالت.صرفًا.در.چهارچوب.عقود.مصرح.در.فصل.س��وم.قانون.عملی��ات.بانکی.بدون.ربا.
)بهره(.و.آیین.نامه.های.آن.قابل.پرداخت.اس��ت..بازپرداخت.این.تسهیالت.می.تواند.از.طریق.
واریز.تدریجی.وجوه.حاصل.از.فروش.به.»حساب.ویژه«.واحد.انجام.شود..حد.اعتباری.حساب.
ویژه.هر.واحد.در.س��ال.اول.افتتاح.حساب.عبارت.اس��ت.از.شصت.درصد.)60درصد(.میانگین.
فروش.س��ه.س��اله.آخر.فعالیت.آن.واحد.)مورد.تأیید.س��ازمان.امور.مالیاتی.کشور(.و.حداکثر.تا.
س��قف.پانصد.میلیارد.ریال.حد.اعتباری.حس��اب.ویژه.هر.واحد.برای.س��ال.های.بعد،.براساس.
دس��تورالعمل.بانک.مرکزی.ج.ا.ا.که.به.تصویب.شورای.پول.و.اعتبار.خواهد.رسید،.متناسب.با.
فروش.س��ال.قبل.واحد.که.وجه.آن.به.حس��اب.ویژه.واریز.شده.باشد،.تعیین.می.شود..هر.گونه.
اس��تفاده.غیرمجاز.از.حس��اب.ویژه،.جرم.محسوب.می.ش��ود.و.مجرم.با.رأی.دادگاه.به.جریمه.
نقدی.سه.برابر.مبلغ.تخلف.و.محرومیت.موقت.یا.دائم.از.تسهیالت.حساب.ویژه.محکوم.خواهد.
شد..بانک.مرکزی.ج.ا.ا.موظف.است.تدابیر.تشویقی.و.تنبیهی.الزم.را.برای.الزام.کلیه.بانک.ها.
و.مؤسس��ات.اعتباری.در.راستای.تأمین.س��رمایه.درگردش.واحدها.در.چهارچوب.مقررات.این.
ماده.اتخاذ.نموده،.هر.ش��ش.ماه.یک.بار،.گزارش.عملکرد.بانک.ها.و.مؤسسات.اعتباری.در.این.

خصوص.را.به.کمیسیون.اقتصادی.مجلس.شورای.اسالمی.ارائه.کند.
کنار آمدن بانک ها با بنگاه های گرفتار

ماده.22-.بانک.ها.موظفند.درخواس��ت.های.اس��تفاده.از.تس��هیالت.ارزی.و.ریالی.مورد.نیاز.

طرح.های.دارای.توجیه.فنی،.اقتصادی.و.مالی.را.همزمان.بررسی.و.براساس.زمانبندی.اجرای.

طرح.و.متناس��ب.با.پیش��رفت.فیزیکی.پ��روژه.پرداخت.کنند..همچنی��ن.بانک.ها.درخصوص.

قراردادها.و.تعهدات.تولیدی.غیرتکلیفی.که.متقاضی،.سهم.آورده.خود.را.طبق.زمانبندی.واریز.

کرده.و.اجرای.طرح.یا.پروژه.موضوع.قرارداد.نیز.شروع.شده.باشد،.در.صورت.تعلیق.تسهیالت.

تعهد.شده،.ملزم.به.تمدید.مدت.قرارداد.و.عدم.دریافت.هرگونه.سود.در.بازه.زمانی.تعلیق.و.عدم.
ایفای.تعهدات.قراردادی.خود.در.قبال.متقاضی.یا.طرف.قرارداد.خود.می.باشد.

م��اده.23-.کلی��ه.بانک.ها.و.مؤسس��ات.مالی.و.یا.اعتب��اری.دولتی.و.خصوص��ی.مکلفند.با.

درخواس��ت.بنگاه.ه��ای.تولیدی.که.به.دلیل.ش��رایط.کش��ور.طی.س��ال.های.1389.تا.1392.

دچار.مش��کل.و.دارای.بدهی.سررسید.گذش��ته.گردیده.اند.و.تاکنون.برای.تسهیالت.أخذ.شده.

معوق.از.تمهیدات.اس��تمهال.و.یا.امهال.اس��تفاده.نکرده.اند.با.تأیید.هی��أت.مدیره.برای.یکبار.

و.با.دوره.تنفس.ش��ش.ماهه.و.بازپرداخت.سه.س��اله.اقدام.به.تس��ویه.حساب.تسهیالت.معوق.

کنند..جریمه.های.تس��هیالت.فوق.به.صورت.جداگانه.محاس��به.و.در.انتهای.دوره.بازپرداخت.و.

درصورت.انجام.تعهدات.به.موقع.بنگاه.تولیدی،.مش��مول.بخشودگی.می.گردد..بنگاه.هایی.که.
حداکثر.یکسال.پس.از.تصویب.این.قانون.تعیین.تکلیف.کنند.مشمول.این.ماده.می.باشند.

مالیات صفر برای تولیدی ها و سرمایه گذاران
ماده.30-.اش��خاصی.که.آورده.نقدی.برای.تأمین.مالی.پروژه.�.طرح.و.س��رمایه.در.گردش.
بنگاه.های.تولیدی.را.در.قالب.عقود.مش��ارکتی.فراهم.کنند،.معادل.حداقل.س��ود.مورد.انتظار.
عقود.مش��ارکتی.مصوب.ش��ورای.پول.و.اعتبار.از.پرداخت.مالیات.بر.درآمد.معاف.می.ش��وند.و.
برای.پرداخت.کننده.سود،.معادل.سود.پرداختی.مذکور.به.عنوان.هزینه.قابل.قبول.مالیاتی.تلقی.
می.شود..استفاده.کننده.از.معافیت.موضوع.این.ماده.تا.دو.سال.نمی.تواند.آورده.نقدی.را.از.بنگاه.
تولیدی.خارج.کند..در.صورت.کاهش.آورده..نقدی،.به.میزان.ارزش.روز.معافیت.اس��تفاده.شده،.
مالیات.س��ال.خروج.آورده.نقدی،.اضافه.می.ش��ود..تش��خیص.تحقق.به.کارگیری.آورده.نقدی.
برای.تأمین.مالی.پروژه.�.طرح.یا.سرمایه.در.گردش.با.اداره.امور.مالیاتی.حوزه.مربوط.است.

ماده.132-.درآمد.ابرازی.ناشی.از.فعالیت.های..تولیدی.و.معدنی.اشخاص.حقوقی.غیردولتی.

در.واحده��ای.تولیدی.یا.معدنی.که.از.تاریخ.اج��رای.این.ماده.از.طرف..وزارتخانه.های.ذی.ربط.

برای.آنها.پروانه.بهره.برداری.صادر.یا.قرارداد.اس��تخراج.و.فروش.منعقد.می.ش��ود.و.همچنین.

درآمدهای.خدماتی.بیمارس��تان.ها،.هتل.ها.و.مراکز.اقامتی.گردش��گری.اش��خاص.یادشده.که.

از.تاری��خ.مذکور.از.طرف.مراجع.قانونی.ذی.ربط.برای.آنه��ا.پروانه.بهره.برداری.یا.مجوز.صادر.

می.ش��ود،.از.تاریخ.ش��روع.بهره.برداری.یا.اس��تخراج.یا.فعالیت.به.مدت.پنج.س��ال.و.در.مناطق.

کمترتوسعه.یافته.به.مدت.ده.سال.با.نرخ.صفر.مشمول.مالیات.می.باشد..منظور.از.مالیات.با.نرخ.

صفر.روش��ی.است.که.مؤدیان.مشمول.آن.مکلف.به.تس��لیم.اظهارنامه،.دفاتر.قانونی،.اسناد.و.

مدارک.حسابداری.حسب.مورد،.برای.درآمدهای.خود.به.ترتیب.مقرر.در.این.قانون.و.در.مواعد.

مشخص.شده.به.س��ازمان.امور.مالیاتی.کشور.می.باشند.و.سازمان.مذکور.نیز.مکلف.به.بررسی.

اظهارنامه.و.تعیین.درآمد.مش��مول.مالیات.مؤدیان.براس��اس.مس��تندات،.مدارک.و.اظهارنامه.

مذکور.اس��ت.و.پس.از.تعیین.درآمد.مش��مول.مالیات.مؤدیان،.مالیات.آنها.با.نرخ.صفر.محاسبه.

می.ش��ود..مالیات.با.نرخ.صفر.ب��رای.واحدهای.تولیدی.و.خدماتی.و.س��ایر.مراکز.موضوع.این.

ماده.که.دارای.بیش.از.پنجاه.نفر.نیروی.کار.ش��اغل.باش��ند.چنانچه.در.دوره.معافیت،.هرسال.

نسبت.به.سال.قبل.نیروی.کار.شاغل.خود.را.حداقل.پنجاه.درصد)50درصد(.افزایش.دهند،.به.

ازای.هر.س��ال.افزایش.کارکنان.یک.س��ال.اضافه.می.شود..تعداد.نیروی.کار.شاغل.و.همچنین.

افزای��ش.اش��تغال.نیروی.کار.در.هر.واح��د.با.تأیید.وزارت.تعاون،.کار.و.رف��اه.اجتماعی.و.ارائه.

اس��ناد.و.مدارک.مربوط.به.فهرس��ت.بیمه.تأمین.اجتماعی.کارکنان.محقق.می.شود..در.صورت.

کاهش.نیروی.کار.از.حداقل.افزایش.مذکور.در.سال.بعد.که.از.مشوق.مالیاتی.این.بند.استفاده.

کرده.باش��ند،.مالیات.متعلق.در.س��ال.کاهش،.مطالبه.و.وصول.می.شود..افرادی.که.بازنشسته،.

بازخرید.و.مستعفی.می.ش��وند.کاهش.محسوب.نمی.گردد..دوره.برخورداری.محاسبه.مالیات.با.

نرخ.صفر.برای.واحدهای.اقتصادی.مذکور.موضوع.این.ماده.واقع.در.ش��هرک.های.صنعتی.یا.

مناطق.ویژه.اقتصادی.به.مدت.دو.س��ال.و.در.صورت.اس��تقرار.شهرک.های.صنعتی.یا.مناطق.

ویژه.اقتصادی.در.مناطق.کمترتوسعه.یافته،.به.مدت.سه.سال.افزایش.می.یابد..شرط.برخورداری.

از.هرگونه.معافیت.مالیاتی.برای.اشخاص.حقیقی.و.حقوقی.فعال.در.مناطق.آزاد.و.سایر.مناطق.

کشور.تسلیم.اظهارنامه.مالیاتی.در.موقع.مقرر.قانونی.است..اظهارنامه.مالیاتی.اشخاص.حقوقی.

شامل.ترازنامه.و.حساب.سود.و.زیان.طبق.نمونه.ای.است.که.توسط.سازمان.امور.مالیاتی.تهیه.

می.شود..به.منظور.تش��ویق.و.افزایش.سرمایه.گذاری.های.اقتصادی.در.واحدهای.موضوع.این.

ماده.عالوه.بر.دوره.حمایت.از.طریق.مالیات.با.نرخ.صفر.حسب.مورد،.سرمایه.گذاری.در.مناطق.
کمترتوسعه.یافته.و.سایر.مناطق.به.شرح.زیر.مورد.حمایت.قرار.می.گیرد:

1-.در.مناطق.کمترتوس��عه.یافته:.مالیات.س��ال.های.بعد.از.دوره.محاسبه.مالیات.با.نرخ.صفر.
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مذکور.در.صدر.این.ماده.تا.زمانی.که.جمع.درآمد.مشمول.مالیات.واحد.به.دوبرابر.سرمایه.ثبت.

و.پرداخت.شده.برسد،.با.نرخ.صفر.محاسبه.می.شود.و.بعد.از.آن،.مالیات.متعلقه.با.نرخ.های.مقرر.
در.ماده)105(.این.قانون.و.تبصره.های.آن.محاسبه.و.دریافت.می.شود.

2-.در.س��ایر.مناطق:.پنجاه.درصد)50درصد(.مالیات.س��ال.های.بعد.از.دوره.محاسبه.مالیات.

مذک��ور.در.صدر.این.ماده.با.نرخ.صفر.و.پنجاه.درصد)50درصد(.باقی.مانده.با.نرخ.های.مقرر.در.

ماده.)105(.قانون.مالیات.های.مستقیم.و.تبصره.های.آن.محاسبه.و.دریافت.می.شود..این.حکم.

تا.زمانی.که.جمع.درآمد.مش��مول.مالیات.واحد،.معادل.سرمایه.ثبت.و.پرداخت.شده.شود،.ادامه.

می.یاب��د.و.بع��د.از.آن،.صددرصد)100درصد(.مالیات.متعلقه.با.نرخ.ه��ای.مقرر.در.ماده)105(.

این.قانون.و.تبصره.های.آن.محاس��به.و.دریافت.می.ش��ود..درآمد.حمل.و.نقل.اشخاص.حقوقی.

غیردولتی،.از.مش��وق.مالیاتی.جزءهای)1(.و.)2(.این.بند.برخوردار.می.باشند..اشخاص.حقوقی.

غیردولتی.موضوع.این.ماده.که.قبل.از.این.اصالحیه.تأسیس.شده.اند،.درصورت.سرمایه.گذاری.

مجدد.از.مش��وق.این.ماده.می.توانند.اس��تفاده.کنند..هرگونه.سرمایه.گذاری.که.با.مجوز.مراجع.

قانونی.ذی.ربط.به.منظور.تأس��یس،.توسعه،.بازسازی.و.نوس��ازی.واحدهای.مذکور.برای.ایجاد.
دارایی.های.ثابت.به.استثنای.زمین.هزینه.می.شود،.مشمول.حکم.این.بند.است.

درصورت.کاهش.میزان.س��رمایه.ثبت.و.پرداخت.شده.اشخاص.مذکور.که.از.مشوق.مالیاتی.

این.ماده.برای.افزایش.س��رمایه.استفاده.کرده.باش��ند،.مالیات.متعلق.و.جریمه.های.آن.مطالبه.

و.وص��ول.می.ش��ود..درصورتی.که.س��رمایه.گذاری.انجام.ش��ده.موضوع.این.ماده.با.مش��ارکت.

س��رمایه.گذاران.خارجی.با.مجوز.سازمان.س��رمایه.گذاری.و.کمک.های.اقتصادی.و.فنی.ایران.

انجام.ش��ده.باش��د.به.ازای.هر.پنج.درصد)5درصد(.مشارکت.س��رمایه.گذاری.خارجی.به.میزان.

ده.درصد)10درصد(.به.مش��وق.این.ماده.به.نس��بت.س��رمایه.ثبت.و.پرداخت.شده.و.حداکثر.تا.

پنجاه.درصد)50درصد(.اضافه.می.شود..شرکت.های.خارجی.که.با.استفاده.از.ظرفیت.واحدهای.

تولیدی.داخلی.در.ایران.نس��بت.به.تولید.محصوالت.با.نش��ان.معتبر.اقدام.کنند.درصورتی.که.

حداقل.بیس��ت.درصد)20درصد(.از.محص��والت.تولیدی.را.صادر.کنن��د.از.تاریخ.انعقاد.قرارداد.

هم��کاری.با.واحد.تولی��د.ایرانی.در.دوره.محاس��به.مالیات.با.نرخ.صفر.واح��د.تولیدی.مذکور.

مشمول.حکم.این.ماده.بوده.و.در.صورت.اتمام.دوره.مذکور،.از.پنجاه.درصد)50درصد(.تخفیف.

در.نرخ.مالیاتی.نس��بت.به.درآمد.ابرازی.حاصل.از.فروش.محصوالت.تولیدی.در.مدت.مذکور.

در.این.ماده.برخوردار.می.باشند..نرخ.صفر.مالیاتی.و.مشوق.های.موضوع.این.ماده.شامل.درآمد.

واحدهای.تولیدی.و.معدنی.مس��تقر.در.ش��عاع.یکصد.و.بیس��ت.کیلومتری.مرکز.استان.تهران.

و.پنجاه.کیلومتری.مرکز.اس��تان.اصفهان.و.س��ی.کیلومتری.مراکز.سایر.استان.ها.و.شهرهای.
دارای.بیش.از.سیصد.هزار.نفر.جمعیت.براساس.آخرین.سرشماری.نفوس.و.مسکن.نمی.شود.
واحده��ای.تولی��دی.فناوری.اطالعات.با.تأیی��د.وزارتخانه.های.ذی.رب��ط.و.معاونت.علمی.و.
فن��اوری.رئیس.جمه��ور.در.هر.حال.از.امتیاز.ای��ن.ماده.برخوردار.می.باش��ند..همچنین.مالیات.
واحدهای.تولیدی.و.معدنی.مس��تقر.در.کلیه.مناطق.ویژه.اقتصادی.و.ش��هرک.های.صنعتی.به.
استثنای.مناطق.ویژه.اقتصادی.و.شهرک.های.مستقر.در.شعاع.یکصد.و.بیست.کیلومتری.مرکز.
استان.تهران.با.نرخ.صفر.محاسبه.می.شود.و.از.مشوق.های.مالیاتی.موضوع.این.ماده.برخوردار.
می.باشند..درخصوص.مناطق.ویژه.اقتصادی.و.شهرک.های.صنعتی.یا.واحدهای.تولیدی.که.در.
محدوده.دو.یا.چند.استان.یا.شهر.قرار.می.گیرند،.مالک.تعیین.محدوده.به.موجب.آیین.نامه.ای.
است.که.حداکثر.سه.ماه.پس.از.تصویب.این.قانون.با.پیشنهاد.مشترک.وزارتخانه.های.صنعت،.
معدن.و.تجارت.و.امور.اقتصادی.و.دارایی.و.س��ازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی.کش��ور.و.سازمان.

حفاظت.محیط.زیست.تهیه.و.به.تصویب.هیأت.وزیران.می.رسد.
فهرس��ت.مناطق.کمتر.توسعه.یافته.شامل.اس��تان،.شهرستان،.بخش.و.دهستان.در.سه.ماهه.
اول.در.هر.برنامه.پنج.س��اله،.توسط.س��ازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی.کشور.با.همکاری.وزارت.
ام��ور.اقتصادی.و.دارایی.با.لحاظ.ش��اخص.های.نرخ.بیکاری.و.س��رمایه.گذاری.در.تولید.تهیه.
می.ش��ود.و.به.تصویب.هیأت.وزیران.می.رس��د.و.تا.ابالغ.فهرس��ت.جدید،.فهرست.برنامه.قبلی.
معتبر.می.باش��د..تاریخ.شروع.فعالیت.با.تأیید.مراجع.قانونی.ذی.ربط،.مناط.اعتبار.برای.احتساب.

مشوق.های.مناطق.کمترتوسعه.یافته.است.
معادل.هزینه.های.تحقیقاتی.و.پژوهش��ی.اشخاص.حقوقی.خصوصی.و.تعاونی.در.واحدهای.
تولی��دی.و.صنعتی.دارای.پروان��ه.بهره.برداری.از.وزارتخانه.های.ذی.ربط.ک��ه.در.قالب.قرارداد.

منعقده.با.دانش��گاه.ها.یا.مراکز.پژوهشی.و.آموزش.عالی.دارای.مجوز.قطعی.از.وزارتخانه.های.

عل��وم،.تحقیقات.و.فناوری.و.بهداش��ت،.درمان.و.آموزش.پزش��کی.که.در.چهارچوب.نقش��ه.

جامع.علمی.کش��ور.انجام.می.ش��ود،.مش��روط.بر.اینکه.گزارش.پیشرفت.ساالنه.آن.به.تصویب.

ش��ورای.پژوهش��ی.دانش��گاه.ها.و.یا.مراکز.تحقیقاتی.مربوطه.برس��د.و.ناخالص.درآمد.ابرازی.

حاصل.از.فعالیت.های.تولیدی.و.معدنی.آنها.کمتر.از.پنج.میلیارد.ریال.نباش��د،.حداکثر.به.میزان.

ده.درصد)10درصد(.مالیات.ابرازی.س��ال.انجام.هزینه.مذکور.بخش��وده.می.ش��ود..معادل.مبلغ.

منظورش��ده.به.حس��اب.مالیات.اش��خاص.مذکور،.به.عنوان.هزینه.قابل.قبول.مالیاتی.پذیرفته.

نخواهد.ش��د..دس��تورالعمل.اجرائی.این.بند.با.پیشنهاد.س��ازمان.امور.مالیاتی.کشور.به.تصویب.

وزرای.امور.اقتصادی.و.دارایی،.صنعت،.معدن.و.تجارت،.علوم،.تحقیقات.و.فناوری.و.بهداشت،.

درمان.و.آموزش.پزش��کی.می.رس��د...کلیه.معافیت.های.مالیاتی.و.محاسبه.با.نرخ.صفر.مالیاتی.

م��ازاد.بر.قوانی��ن.موجود.مذکور.در.این.ماده.از.ابتدای.س��ال.1395.اجراء.می.ش��ود..آیین.نامه.

اجرائی.موضوع.این.ماده.و.بندهای.آن.حداکثر.ظرف.مدت.شش.ماه.پس.از.ابالغ.قانون.توسط.

وزارتخانه.ه��ای.ام��ور.اقتصادی.و.دارایی.و.صنعت،.معدن.و.تجارت.با.همکاری.س��ازمان.امور.
مالیاتی.کشور.تهیه.می.شود.و.به.تصویب.هیأت.وزیران.می.رسد.

.ماده.34-.س��ازمان.امور.مالیاتی.کش��ور.مکلف.اس��ت.مالیات.بر.ارزش.افزوده.أخذش��ده.از.

صادرکنندگان.را.از.کاالهایی.که.از.مبادی.خروجی.رس��می.صادر.شده.با.ارائه.اسناد.و.مدارک.

مثبت��ه.حداکثر.تا.مدت.یک.ماه.پس.از.ارائه.برگ.خروجی.صادره.توس��ط.گمرک.ج.ا.ا.از.محل.
وصولی.های.جاری.آن.سازمان.به.صادرکنندگان.مسترد.کند.

حمایت ویژه از بنگاه های مخالف خام فروشی
ماده.37-.به.دولت.اجازه.داده.می.ش��ود.برای.فرآوری.مواد.خام.و.تبدیل.کاالهای.با.ارزش.
اف��زوده.پایی��ن.داخلی.و.وارداتی.به.کااله��ای.با.ارزش.افزوده.باال.از.انواع.مش��وق.های.الزم.
اس��تفاده.کند..وضع.هرگونه.عوارض.بر.صادرات.کااله��ا.و.خدمات.غیریارانه.ای.و.مواد.خام.و.
کااله��ای.با.ارزش.افزوده.پایی��ن.مازاد.بر.نیاز.داخلی.و.یا.فاقد.توجی��ه.فنی.و.اقتصادی.برای.
فرآوری.در.داخل.با.لحاظ.حفظ.درصدی.از.س��هم.بازار.جهانی.به.تشخیص.وزارتخانه.صنعت،.
معدن.و.تجارت.ممنوع.اس��ت..میزان.عوارض.بر.س��ایر.مواد.خام.و.کاالهای.با.ارزش.افزوده.
پایی��ن.نباید.به.کاه��ش.یا.توقف.تولید.مواد.خام.یا.کاالهای.ب��ا.ارزش.افزوده.پایین.بیانجامد..
عوارض.دریافتی.از.صادرات.مواد.خام.و.کاالهای.با.ارزش.افزوده.پایین.برای.تشویق.صادرات.
کااله��ای.با.ارزش.افزوده.ب��االی.مرتبط.با.همان.مواد.خام.و.کاالی.با.ارزش.افزوده.پایین.در.
بودجه.های.سنواتی.منظور.می.شود..دولت.مکلف.است.از.تاریخ.وضع.و.تصویب.عوارض.توسط.
ش��ورای.اقتصاد.و.ابالغ.عمومی.آن.پس.از.حداقل.س��ه.ماه.نس��بت.به.أخذ.عوارض.اقدام.کند..
آیین.نامه.اجرائی.این.ماده.با.پیش��نهاد.وزارتخانه.های.ام��ور.اقتصادی.و.دارایی،.صنعت،.معدن.
و.تجارت.و.جهاد.کش��اورزی.و.س��ازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی.کش��ور.و.اتاق.های.بازرگانی،.
صنایع،.معادن.و.کشاورزی.ایران.و.تعاون.مرکزی.ایران.ظرف.مدت.شش.ماه.پس.از.ابالغ.این.

قانون.به.تصویب.هیأت.وزیران.می.رسد.
گمرک در کنار تولید داخلی

م��اده.38-.ب��ه.منظور.حمای��ت.از.تولید.داخلی.و.بهبود.فضای.کس��ب.و.کار.و.تس��هیل.در.
تشریفات.گمرکی.برای.واحدهای.تولیدی:

الف-.دس��تگاه.های.متولی.ثبت.س��فارش.مکلفند.فرآیند.ثبت.س��فارش.را.تس��هیل.و.
تسریع.کنند.

ب-.گمرک.ج.ا.ا.ترتیبی.اتخاذ.کند.تا.کاالهای.متعلق.به.واحدهای.تولیدی.را.حداکثر.با.أخذ.

یک.برابر.حقوق.ورودی.به.صورت.تضمین.از.مبادی.ورودی.عبور.)ترانزیت(.و.به.انبار.صاحب.

کاال.تح��ت.نظ��ارت.بانک.منتقل.و.ُمهر.و.موم.)پلمب(.کند..تولیدکننده.مجاز.اس��ت.با.رعایت.

تش��ریفات.قانونی.کاالی.مذکور.را.ترخیص.و.در.فرآیند.تولید.اس��تفاده.کند..واحدهای.تولیدی.

می.توانن��د.ظرف.مهلت.های.مق��رر.در.قانون.و.آیین.نامه.اجرائی.قان��ون،.امور.گمرکی.کاالی.

خ��ود.را.به.نزدیک.ترین.گمرک.محل.با.همان.تضمین.اولیه،.به.دفعات.اظهار.و.ترخیص.کنند..

دس��تورالعمل.اجرائی.این.بند.با.پیش��نهاد.گمرک.ج.ا.ا.و.بانک.مرکزی.ج.ا.ا،.تا.یک.ماه.پس.از.

اب��الغ.این.قانون.به.تصویب.وزیر.امور.اقتصادی.و.دارایی.می.رس��د.به.گمرک.ج.ا.ا.اجازه.داده.
می.شود،.کاالهای.وارده.را.با.شرایط.زیر.ترخیص.کند:
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1-.با.حداقل.اسناد.و.تعهدات.ارائه.اصل.اسناد.ظرف.مدت.سه.ماه.و.با.رعایت.سایر.مقررات
2-.با.أخذ.ضمانت.نامه.بانکی،.بیمه.نامه،.هرگونه.اوراق.بهادار.و.یا.نگهداری.بخش��ی.از.کاال.
و.اموال.و.س��ایر.وثایق.و.تضمین.های.معتبر.به.تش��خیص.گمرک.ج.ا.ا..حداکثر.به.مدت.یک.

سال.برای.حقوق.ورودی
3-.کاالهای.وارده.را.که.یک.بار.مجوز.س��ازمان.ملی.اس��تاندارد.ایران.دریافت.کرده.باشند.
در.موارد.بعدی.)همان.کاال.با.همان.مش��خصات(.با.تأیید.س��ازمان.مذک��ور.بدون.نیاز.به.أخذ.
مجوز.مجدد.س��ازمان.ملی.اس��تاندارد.ایران.و.با.رعایت.سایر.مقررات.آیین.نامه.اجرائی.این.بند.
با.پیش��نهاد.مش��ترک.گمرک.ج.ا.ا.و.بانک.مرکزی.ج.ا.ا.تا.یک.ماه.پس.از.ابالغ.این.قانون.به.

تصویب.هیأت.وزیران.می.رسد.
م��اده.20-.ورود.موق��ت.مواد.اولیه.و.کااله��ای.متعلق.به.واحدهای.تولی��دی.دارای.پروانه.
تأس��یس.یا.پروانه.بهره.برداری.جهت.پردازش.موضوع.م��اده)51(.قانون.امور.گمرکی.مصوب.
1390/8/22.در.حک��م.کاالی.مجاز.تلق��ی.و.به.میزان.تضمین.برای.ترخیص.موقت.کاالهای.
مزب��ور.صرف��ًا.معادل.حقوق.ورودی.و.س��ایر.مبالغ.متعلق.به.ورود.قطع��ی.خواهد.بود..چنانچه.
این.گونه.کاالها.توسط.سایر.اشخاص.غیر.از.واحدهای.تولیدی.نیز.با.ارائه.قرارداد.با.واحدهای.
تولی��دی.جهت.پ��ردازش.موضوع.ماده)51(.قانون.امورگمرکی.وارد.ش��ود.نیز.مش��مول.حکم.
این.ماده.خواهد.بود..مس��ؤول.ایجاد.پنجره.واحد.موضوع.ماده)7(.قانون.بهبود.مس��تمر.محیط.
کس��ب.و.کار.مصوب.1390/11/16.در.امور.گمرکی.در.امر.تجارت.خارجی،.گمرک.ج.ا.ا.بوده.
و.دس��تگاه.های.صادر.کننده.مجوز.در.امر.صادرات.و.واردات.و.عبور.)ترانزیت(.موظفند.ظرف.
یک.ماه.پس.از.ابالغ.این.قانون.کنندگان.تام.االختیار.خود.را.در.گمرکات.کشور.)با.تشخیص.
گمرک.ج.ا.ا(.مستقر.و.نسبت.به.صدور.مجوزهای.مربوطه.از.طریق.الکترونیکی.اقدام.کنند.

واردات.ماش��ین.آالت.خط.تولید.که.به.تش��خیص.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.و.گمرک.
ج.ا.ا،.مورد.نیاز.واحدهای.تولیدی،.صنعتی.و.معدنی.مجاز.می.باشد.

تسهیل قانون کار و تامین اجتماعی
م��اده.41-..قراردادهای.مربوط.به.قانون.کار.در.صورت.کتبی.بودن.باید.در.فرم.مخصوصی.
باشد.که.توسط.وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.در.چهارچوب.قوانین.و.مقررات.تهیه.می.شود.
و.در.اختیار.طرفین.قرار.می.گیرد..کارفرمایان.موظفند.به.کارگران.با.قرارداد.موقت.به.نس��بت.
مدت.کارکرد،.مزایای.قانونی.پایان.کار.را.به.مأخذ.هر.س��ال.یک.ماه.آخرین.مزد.پرداخت.کنند..
به.منظور.جبران.کاهش.تولید.ناشی.از.ساختار.قدیمی،.کارفرمایان.می.توانند.بر.مبنای.نوآوری.ها.
و.فناوری.های.جدید.و.افزایش.قدرت.رقابت.پذیری.تولید،.اصالح.س��اختار.انجام.دهند،.در.آن.
صورت.وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.مکلف.است.طبق.قرارداد.سه.جانبه.)تشکل.کارگری.
کارگاه،.کارفرما.و.اداره.تعاون.و.کار.و.رفاه.اجتماعی.محل(.کارگران.کارگاه.را.به.مدت.شش.تا.
دوازده.ماه.تحت.پوش��ش.بیمه.بیکاری.قرار.دهد.و.بعد.از.اصالح.ساختار،.کارگران.را.به.میزان.
ذکر.ش��ده.در.قرارداد.س��ه.جانبه.به.محل.کار.برگرداند.و.یا.کارفرمایان.می.توانند.مطابق.مفاد.
ماده.)9(.قانون.تنظیم.بخشی.از.مقررات.تسهیل.و.نوسازی.صنایع.کشور.و.اصالح.ماده.)113(.
قانون.برنامه.س��وم.توسعه.اقتصادی،.اجتماعی.و.فرهنگی.ج.ا.ا.و.اصالحات.بعدی.آن.و.قانون.

بیمه.بیکاری.عمل.کنند.
تعییت تکلیف زیان دیدگان نوسان ارزی

ماده.46-.به.بانک.مرکزی.ج.ا.ا.اجازه.داده.می.ش��ود.از.محل.حساب.مازاد.حاصل.از.ارزیابی.

خالص.دارایی.های.خارجی،.تفاوت.ریالی.ناش��ی.از.تعهدات.ارزی.قطعی.با.نرخ.رس��می.ارز.تا.

نرخ.ارز.روز.پرداخت.ناشی.از.واردات.کاالها.و.خدمات.تا.پایان.سال.1391.را.پس.از.رسیدگی.

به.اس��ناد.و.حسابرس��ی.دقیق.پس.از.احراز.ورود.کاال.به.کشور.و.رعایت.ضوابط.قیمت.گذاری.

و.عرضه.توس��ط.دریافت.کننده.تسهیالت،.تأمین.کند..گزارش.اجرای.این.ماده.شامل.جزئیات.

اطالعات.مربوط.به.نحوه.محاس��به.مازاد.حاص��ل.از.ارزیابی.خالص.دارایی.های.خارجی،.اقالم.

تشکیل.دهنده.تعهدات.ارزی.با.نرخ.رسمی.ارز،.نحوه.قطعی.شدن.این.تعهدات.هر.سه.ماه.یک.

بار.توسط.بانک.مرکزی.ج.ا.ا.به.کمیسیون.های.برنامه.و.بودجه.و.محاسبات.و.اقتصادی.مجلس.
شورای.اسالمی.و.دیوان.محاسبات.کشور.ارسال.می.شود.

رونق کسب و کار بنگاه ها
ماده.55-.ادامه.فعالیت.واحدهای.تولیدی.موجود.و.دارای.مجوز.از.مراجع.قانونی.ذی.ربط.در.

حریم.ش��هرها.و.کالن.شهرها.و.محدوده.روستاها.درصورتی.که.به.تشخیص.سازمان.حفاظت.
محیط.زیست.آالینده.نباشد.بالمانع.است.

ماده.56-.واحدهای.تولیدی.کاال.و.خدمات.آالینده.مستقر.در.مناطق.آزاد.تجاری-.صنعتی.

و.ویژه.اقتصادی.ش��بیه.به.واحدهای.آالینده.مس��تقر.در.س��رزمین.اصلی.ب��ا.رعایت.ترتیبات.

مش��خص.ش��ده.در.قانون.مالیات.بر.ارزش.اف��زوده.و.اصالحات.بعدی.آن.مش��مول.عوارض.
آالیندگی.می.شوند.

ماده.57-.کلیه.مراجعی.که.مجوز.کسب.و.کار.صادر.می.کنند.موظفند.نوع،.شرایط.و.فرآیند.

صدور،.تمدید.و.لغو.مجوزهایی.را.که.صادر.می.کنند.به.همراه.مبانی.قانونی.مربوطه.ظرف.مدت.

یک.ماه.پس.از.ابالغ.این.قانون،.تهیه.و.به.»هیأت.مقررات.زدایی.و.تس��هیل.صدور.مجوزهای.

کس��ب.و.کار«،.مستقر.در.وزارت.امور.اقتصادی.و.دارایی.به.صورت.الکترونیکی.و.پس.از.تأیید.

نماینده.تام.االختیار.یا.باالترین.مقام.دس��تگاه.اجرائی.ارس��ال.کنند..این.هیأت.هر.ماه.حداقل.

یک.بار.به.ریاست.وزیر.امور.اقتصادی.و.دارایی.و.با.حضور.دادستان.کل.کشور،.رئیس.سازمان.

بازرس��ی.کل.کشور،.رئیس.دیوان.محاسبات.کش��ور.یا.نمایندگان.تام.االختیار.آنان،.دو.نماینده.

مجلس.ش��ورای.اسالمی،.رئیس.اتاق.بازرگانی،.صنایع،.معادن.و.کشاورزی.ایران،.رئیس.اتاق.

تعاون.مرکزی.ایران،.رئیس.اتاق.اصناف.ایران.و.حس��ب.مورد.نماینده.دستگاه.اجرائی.ذی.ربط.

تش��کیل.می.ش��ود..این.هیأت.موظف.اس��ت.حداکثر.تا.مدت.س��ه.ماه.پس.از.ابالغ.این.قانون،.

ش��رایط.و.مراحل.صدور.مجوزهای.کس��ب.و.کار.در.مقررات،.بخشنامه.ها،.آیین.نامه.ها.و.مانند.

اینها.را.به.نحوی.تسهیل.و.تسریع.کند.و.هزینه.های.آن.را.به.نحوی.تقلیل.دهد.که.صدور.مجوز.

کس��ب.و.کار.در.کش��ور.با.حداقل.هزینه.و.مراحل.آن.ترجیحًا.به.صورت.آنی.و.غیرحضوری.و.
راه.اندازی.آن.کسب.و.کار.در.کمترین.زمان.ممکن.صورت.پذیرد..

مصوبات.هیأت.مذکور.درمورد.بخش��نامه.ها،.دستورالعمل.ها.و.آیین.نامه.ها.پس.از.تأیید.وزیر.

ام��ور.اقتصادی.و.دارایی.و.درم��ورد.تصویب.نامه.های.هیأت.وزیران.پس.از.تأیید.هیأت.وزیران.

ب��رای.کلی��ه.مراجع.صدور.مجوزهای.کس��ب.و.کار.و.کلیه.دس��تگاه.ها.و.نهادها.که.در.صدور.

مجوزه��ای.کس��ب.و.کار.نقش.دارند.الزم.االجراء.می.باش��د..فعالیت.این.هی��أت.پس.از.انجام.

تکالی��ف.مذکور.نیز.اس��تمرار.یافته.و.در.صورتی.که.تحقق.این.اه��داف.به.اصالح.قوانین.نیاز.

داش��ته.باشد،.هیأت.مذکور.موظف.است.پیش��نهادهای.الزم.را.برای.اصالح.قوانین.تهیه.و.به.
مراجع.مربوطه.ارائه.کند..

در.مورد.آن.دس��ته.از.فعالیت.ه��ای.اقتصادی.که.نیازمند.أخذ.مجوز.از.دس��تگاه.های.متعدد.

می.باش��ند،.دس��تگاه.اصلی.موضوع.فعالیت،.وظیفه.مدیریت.یکپارچ��ه،.هماهنگی.و.اداره.امور.

أخذ.و.تکمیل.و.صدور.مجوز.را.برعهده.خواهد.داشت.و.از.طریق.ایجاد.پنجره.واحد.به.صورت.

حقیقی.یا.در.فضای.مجازی.با.مشارکت.سایر.دستگاه.های.مرتبط.به.گونه.ای.اقدام.می.کند.که.

ضمن.رعایت.اصل.همزمانی.صدور.مجوزها،.سقف.زمانی.موردنظر.برای.صدور.مجوز.از.زمان.

پیش.بینی.شده.توس��ط.هیأت.»مقررات.زدایی.و.تسهیل.صدور.مجوزهای.کسب.و.کار«.تجاوز.

نکند..در.ایجاد.فرآیند.پنجره.واحد،.دس��تگاه.های.فرعی.صدور.مجوز.موظفند.نس��بت.به.ارائه.

خدمات.از.طریق.استقرار.نماینده.تام.االختیار.در.محل.پنجره.های.واحد.و.یا.در.فضای.مجازی.
اقدام.و.همکاری.الزم.را.به.عمل.آورند..

تکلیف شهرداری ها در پروانه های ساختمانی
ماده.59-.ش��هرداری.ها.مکلفند.حداکثر.تا.یک.هفته.پس.از.پرداخت.نقدی.یا.تعیین.تکلیف.
نحوه.پرداخت.عوارض.به.صورت.نس��یه.نس��بت.به.صدور.و.تحویل.پروانه.ساختمان.متقاضی.
اقدام.کنند..درخواس��ت.یا.دریافت.وجه.مازاد.بر.ع��وارض.قانونی.هنگام.صدور.پروانه.یا.بعد.از.
صدور.پروانه.توس��ط.ش��هرداری.ها.ممنوع.اس��ت..پرداخت.صددرصد.)100درصد(.عوارض.به..
صورت.نقد.ش��امل.درصد.تخفیفی.خواهد.بود.که.به.تصویب.ش��ورای.اسالمی.شهر.می.رسد..
در.پرداخت.عوارض.به..صورت.نسیه.)قسطی.و.یا.یکجا(.نیز.به.میزانی.که.به.تصویب.شورای.
اس��المی.شهر.می.رس��د.حداکثر.تا.نرخ.مصوب.ش��ورای.پول.و.اعتبار.به.مبلغ.عوارض.اضافه.
می.ش��ود..ش��هرداری.ها.مکلفند.در.صورت.عدم.اجرای.طرح.با.کاربری.مورد.نیاز.دستگاه.های.
اجرائی.موضوع.ماده)5(.قانون.مدیریت.خدمات.کش��وری.تا.پایان.مهلت.قانونی،.بدون.نیاز.به.
موافقت.دس��تگاه.اجرائی.ذی.ربط.با.تقاضای.مال��ک.خصوصی.یا.تعاونی.با.پرداخت.عوارض.و.

بهای.خدمات.قانونی.طبق.قوانین.و.مقررات.مربوطه.پروانه.صادر.کنند.
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مالحظات کلی قبل از عملیات نصب پنجره

ره:
شـا

ا

آموزش حلقه گمشده صنعت در و پنجره یو.پي.وي.سي ایران است؛ چه اینکه بنابر باور فعاالن صنعت، ضعف آموزش و به روز نبودن مهارت ها 
باعث شده در فرایند تولید و نصب در و پنجره هاي یو.پي.وي.سي مشکالتي به وجود آید که باعث ضربه دیدن کل صنعت شود. تولید و نصب 
در و پنجره هاي یو.پي.وي.سـي ایران براي حرکت همگاني به سـمت تولید باکیفیت و اسـتاندارد نیازمند یادگیري است و به همین سبب در 
این شماره از نشریه پنجره ایرانیان، بخش ویژه اي با عنوان »آموزش پنجره« گشوده ایم و محتواي پیش روي شما برگرفته از جزوه آموزشي 
تولید و نصب در و پنجره هاي یو.پي.وي.سي است که توسط مرکز تحقیقات راه، ساختمان و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازي تهیه 
شده و روي وب سایت رسمي انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پي.وي.سي ایران قرار گرفته است. به یقین تبادل نظر و طرح دیدگاه ها و 
مشارکت شرکت ها و کارشناسان در این زمینه بسیار ضروري است تا بتوان شاهد رفع مشکالت تولید و نصب در و پنجره هاي یو.پي.وي.سي 
ایران باشیم. با کسب اجازه از مرکز تحقیقات راه، ساختمان و مسکن و انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پي.وي.سي ایران در این شماره 
بخش دوم این جزوه آموزشـي تقدیم مي گردد با این امید که شـرکت ها و فعاالن صنعت هم با نقد و نظر خویش به ارتقاي سـطح آموزشي 

صنعت کمک کنند. – تحریریه نشریه پنجره ایرانیان

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

گواهی نامه فنی پنجره و شیشه
پنجره.و.شیشه.دوجداره.مورد.استفاده.باید.دارای.گواهی.نامه.فنی.معتبر.باشد.

محصوالت و قطعات جانبی مورد نیاز برای نصب پنجره
محصوالت درزبندی پنجره ها

.در.تمامی.ش��رایط،.الزم.اس��ت.درزبندی،.بی��ن.دیواره.درگاه.پنج��ره.دیوار.بنایی.و.

چارچ��وب.پنج��ره.های.یو.پی.وی.س��ی،.به.ص��ورت.پیرامونی.انجام.ش��ود،.تا.از.آب.

بندی.و.هوابندی.پیرامون.چارچوب.اطمینان.حاصل.ش��ود.)باید.توجه.خاصی.معطوف.

زوایای.خود.چارچوب.ش��ود(..نصب.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.باید.با.مواد.درزبندی.

مخصوص.انجام.گیرد.و.نباید.برای.این.منظور.از.گچ.و.س��یمان.اس��تفاده.ش��ود..برای.
نصب.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.فقط.از.دو.نوع.ماده.درزبندی.استفاده.می.شود:

-بتانه.سیلیکونی.برای.تزریق.با.پمپ
-.نوارهای.اسفنجی.فشرده.و.آغشته.که.معمواًل.به.شکل.توپی)رولی(.عرضه.می.شود.

منبع:.سایت.انجمن.کارفرمایی.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.– بخش.دوم
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گ��روه.نصب.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.باید.اطمین��ان.حاصل.کند.که.بتانه.ها.یا.

نوارهای.اس��فنجی.مورد.استفاده.دارای.استاندارد.و.تاریخ.مصرف.قابل.قبول.هستند..

در.ضمن،.نوارهای.اس��فنجی.آغشته،.بسته.به.مواد.به.کار.رفته،.باید.از.نوع.مرغوب.و.
دارای.مشخصات.ابعادی.تعیین.شده.در.جدول.2.باشند:

اص��ل.س��ادهP <.:..2/Lب��ا.رعایت.حداقل.عم��ق.5.میلی.مت��ر.در.خصوص.مواد.
االستومری.و.8.میلی.متر.در.خصوص.مواد.پالستیکی.باید.در.نظر.گرفته.شود.

.در.عمل،.این.عمق.بس��تگی.به.موقعیت.گودی.درزبند.کارگذاشته.شده.بین.پنجره.

و.سفت.کاری.ساختمان.دارد.
نوارهای اسفنجی

نوارهای.اس��فنجی.پیش.فشرده.یا.غیر.فشرده،.آغش��ته.به.بوتیل.یا.اکریلیک،.باید.

دارای.اس��تاندارد.معتبر.ملی.یا.جهانی.باش��ند..باید.توجه.داشت.که.نوارهای.قیراندود.

برای.این.کاربرد.مناس��ب.نیس��تند..ضخامت.این.نوارها.توسط.گروه.نصب.به.نحوی.

تعیین.می.شود.که.پس.از.انبساط.تمامی.خلل.و.فرج.ها،.و.فرورفتگی.ها.را.پر.نماید،.
تا.آب.بندی.و.هوابندی.تأمین.شود.

امروز.نوارهای.پیش.فشرده.کاربرد.فراوانی.دارند:.ضخامت.اولیه.این.نوارها.محدود.

اس��ت،.ولی.بعد.از.نصب.در.محل،.طبق.ضریب.انبس��اط.تعیین.ش��ده.افزایش.حجم.

می.دهند.و.عمل.درزبندی.را.انجام.می.دهند..بازه.کاربرد.پیش.بینی.ش��ده.برای.نوار.

اس��فنجی.انتخاب.ش��ده،.باید.این.امکان.را.فراهم.س��ازد.تا.بزرگ.ترین.درز.به.وجود.

آمده.بین.پنجره.و.بدنه.س��اختمان،.که.ناش��ی.از.رواداری.ها.است،.به.نحو.مناسبی.پر.
و.کیپ.شود.

بازه کاربرد پیش بینی شده برای نوار اسفنجی انتخاب شده، باید این امکان 
را فراهم سازد تا بزرگ ترین درز به وجود آمده بین پنجره و بدنه ساختمان، 

که ناشی از رواداری ها است، به نحو مناسبی پر و کیپ شود.

بتانه.های.کارتریجی.)فشنگی(.و.نوارهای.اسفنجی.توپی.)رولی(.باید.در.دمای.بین.

10.و.25.درجه.سلس��یوس.نگهداری.شوند،.ودر.دمایی.بین.5.تا.25.درجه.سلسیوس.

مورد.اس��تفاده.قرار.گیرند..الزم.است.در.زمان.اجرا،.سطحی.که.بتانه.روی.آن.اعمال.

می.ش��ود.تمیز.و.خشک.باش��د.و.در.معرض.بارندگی.قرار.نگیرد.)به.سفارشات.تولید.
کننده.رجوع.شود(.

اسفنج تزریقی
بس��یاری.از.گ��روه.های.نصب،.به.جای.اس��فنج.ه��ای.پیش.فش��رده.ارتجاعی.از.
اسفنج.های.پلی.یورتان.تزریقی.استفاده.می.کنند.که.پس.از.تزریق.تا.حدود.40.برابر.
افزایش.حجم.دارد..کاربرد.این.نوع.اس��فنج.ه��ا.برای.درزبندی.به.دالیل.زیر.به.هیچ.

وجه.توصیه.نمی.شود:
-پس.از.افزایش.حجم،.اسفنج.ایجاد.شده.ماهیتی.خشک.می.یابد،.و.به.هیج.وجه.

خاصیت.ارتجاعی.که.برای.درزبند.مورد.انتظار.است.را.ندارد.
-.در.زمان.افزایش.حجم،.در.بخش.هایی.که.به.دلیل.بس��ته.بودن.درزها،.امکان.
افزایش.حجم.اس��فنج.محدود.اس��ت،.افزایش.فش��اری.ایجاد.می.شود.که.می.تواند.

باعث.تغییر.شکل.قاب.شود،.و.عملکرد.مناسب.بازشو.را.تحت.الشعاع.قرار.دهد.
-.اس��فنج.تولید.ش��ده.در.برابر.رطوبت.دوام.مناس��بی.ن��دارد،.و.در.صورتی.که.در.
مج��اورت.پنجره،.ب��ه.دلیل.درزبندی.نامناس��ب.یا.بروز.میع��ان،.رطوبت.به.صورت.

طوالنی.مدت.وجود.داشته.باشد،.تخریب.اسفنج.غیر.قابل.اجتناب.خواهد.بود.
التن ها و مهره های تثبیت کننده

التن ها: .التن.ها،.ضمن.تنظیم.وضعیت.اس��تقرار.چارچوب.پنجره.در.گشودگی،.

باید.به.گونه.ای.باش��ند.که.برای.اجرای.اصولی.بتانه،.فاصلۀ.چارچوب.پنجره.تا.سفت.

کاری.)بدنۀ.درگاه(.در.هیچ.نقطه.ای.از.5.میلی.متر.کمتر.نباشد..این.التن.ها.از.چوب.

و.یا.از.مواد.پالس��تیکی،.و.به.ضخامت.حداقل.5.میلی.متر.حدودی.20.میلی.متر.در.

پالستیکیاالستومریمواد به کار رفته

8×55×5ابعاد حداقل )میلی متر(

20×2010×10ابعاد حداکثر )میلی متر(

جدول.2.مشخصات.ابعادی.نوارهای.اسفنجی.آغشته

شکل.7.انواع.مختلف.مواد.درزبندی

شکل.8.کاربرد.ته.بند.درز.)اسفنج.آغشته(.برای.تنظیم.ابعاد.بتانه.تزریقی

شکل.9.جزییات.قرارگیری.ته.بند.درز.)اسفنج.آغشته(.برای.تنظیم.ابعان.بتانه.تزریقی

P: عمق درزبند
L: عرض درزبند

شکل.10.نمونه.روش.مناسب.)تغییر.ضخامت.درزبند(.و.نامناسب.)ضخامت.ثابت.و.ناکافی.درزبند(
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نظر.گرفته.می.شوند.
مهـره هـای تثبیت کننـده:.مهره.های.تثبی��ت.کننده،.اجرای.نصب.ش��ده.روی.
چارچوب.پنجره،.برای.تثبیت.پنجره.در.س��فت.کاری،.ی��ا.قاب.موجود.پنجره.قدیمی.
هستند..مهره.ها.امکان.عبور.پیچ،.و.حصول.اطمینان.از.تثبیت.شدن.پنجره.را.فراهم.
می.کنند..مزیت.این.نوع.اتصال.در.این.اس��ت.که.نیروی.ایجاد.ش��ده.در.زمان.نصب.

پیچ.همزمان.به.بدنه.داخلی.و.خارجی.پروفیل.اعمال.می.شود.
مهره.های.تثبیت.کننده،.اجزای.نصب.هستند،.که.در.زمان.ساخت.پنجره.در.داخل.
پروفیل.های.آن.کار.گذاش��ته.می.شوند..کارگذاشتن.مهره.های.تثبیت.کننده.در.پای.

کار.توسط.گروه.نصب.غیر.قابل.قبول.است.

لوازم جانبی نصب پنجره ها
)275g/m2(.بست ها و نبشی های گوشه:.بست.ها.باید.از.فوالد.نرم.گالوانیزه
باشند..استحکام.بست.ها.باید.به.اندازه.ای.باشد.که.در.مقابل.حداکثر.بار.وارد.شده.در.
حین.اجرا.و.در.دوره.بهره.برداری.مقاومت.کند..بسته.به.مکان.نصب.پنجره،.فشارهای.
حداکثر.اعمال.ش��ده.در.حین.کار.و.مش��خصات.حداقل.الزم.ب��رای.پنجره.ها)از.نظر.
هوابندی.و.مقاومت.در.برابر.باد(.تغییر.می.کند.و.باید.توس��ط.گروه.طراح.مش��خص.
شده.باشد..انتخاب.بست.های.تثبیت.کننده.پنجره.ها.با.مسئولیت.گروه.نصب.است،.و.
متناسب.با.نوع.پنجره.یو.پی.وی.سی،.نحوه.نصب.و.خصوصًا.مقاومت.های.مکانیکی.

مورد.انتظار.تعیین.می.شود.

از.پیچ.های.فوالدی.س��ر.تیز.برای.اتصال.بس��ت.نبشی.ش��کل.به.گوشه.چارچوب.

اس��تفاده.می.شود..برای.این.منظور،.توصیه.می.شود.بست.های.نبشی.شکل.از.پیش.

آماده.شده.به.کار.برده.شود،.که.دارای.ضخامت.و.شکل.مناسب.و.با.سوراخ.های.گرد.
یا.لوبیایی.تعبیه.شده.هستند..پیچ.نیز.باید.به.همراه.یک.واشر.نصب.شود.

نصب.بس��ت.و.نبشی.به.پنجره.می.تواند.بدون.پیچ.نیز.انجام.شود..در.این.صورت،.

لبه.های.قطعه.اتصال.با.اعمال.فش��ار.توسط.گیره.داخل.زبانه.های.زیر.نیمرخ.یو.پی.

وی.سی.می.گردند.و.با.آن.درگیر.می.شوند..در.صورت.کاربرد.این.روش.اتصال،.الزم.

اس��ت.گیره.مخصوص.کارگذاشتن.قطعه.اتصال.توسط.تولید.کننده.ارائه.شود..بدیهی.

اس��ت.درگیر.ش��دن.قطعه.اتصال.با.پروفیل.باید.به.گونه.ای.باش��د.که.تحت.بارهای.

اعمال.ش��ده.در.زمان.نصب.و.دوره.بهره.برادری،.به.هیچ.وجه.احتمال.جابجا.ش��دن.

و.بیرون.آمدن.قطعه.اتصال.وجود.نداش��ته.باش��د..لوازم.اتصال.بست.ها.و.نبشی.های.
گوشه.به.پنجره.ها.می.تواند.شامل.یکی.از.موارد.زیر.باشد:

-پیچ.های.س��رمته.ای،.برای.نصب.بس��ت.برروی.پنجره.و.درگیرش��دن.با.تقویت.
کننده.های.فلزی.تعبیه.شده.در.نیمرخ.های.چارچوب.

-.پیچ.های.عادی.)خودکار(،.زمانی.که.با.توجه.به.وضعیت.س��وراخ،.و.ابعاد.محدود.

پیچ.و.س��اختار.داخلی.نیمرخ.یو.پی.وی.س��ی.چارچوب،.امکان.درگیر.شدن.با.پروفیل.

تقویت��ی.فوالدی.وجود.ندارد..در.ای��ن.حالت،.پیچ.باید.لزومًا.حداقل.از.دو.جدار.نیمرخ.
عبور.کند.

قطعـات اتصال به سـفت کاری )بدنه دیوار(:.نصب.بس��ت.ها.عمومًا.به.روش.

های.متعارف.با.پیچ.و.رول.پالگ.یا.پیچ.تنها.یا.رول.بلت.انجام.می.شود..انواع.قطعات.
مورد.استفاده.برای.نصب.به.شرح.زیر.است:

رول پالگ های پالسـتیکی:.این.نوع.رول.پالگ.دارای.یک.قسمت.تقریبًا.صاف.

و.ی��ک.بخش.دندانه.و.چاک.دار.اس��ت،.که.پس.از.نصب.پیچ.باز.می.ش��ود.و.باعث.

کیپ.ش��دن.و.درگیری.مناسب.پیچ.در.دیوار.می.ش��ود..انواع.ساده.آن.)شکل.13(.را.

برای.دیواره.های.بتنی،.و.انواع.مخصوص.آن.)شکل.14(.را.می.توان.در.بلوک.های.

س��فالی.و.سیمانی.نیز.اس��تفاده.کرد..در.انواع.مخصوص،.معمواًل.شیارهای.طولی.در.

رول.پالگ.در.نظر.گرفته.می.ش��ود،.تا.امکان.بازشدن.رول.پالگ.در.جهات.مختلف.
و.تا.حد.ممکن.فراهم.آید.

پیچ های فوالدی عادی ضدزنگ سـرپهن یا با یک واشـر زیر سـری:.این.

نوع.پیچ.های.نوک.تیز.همراه.با.رول.پالگ.های.پالس��تیکی.یا.به.صورت.مس��تقل،.

برای.اتصال.مس��تقیم.قاب.پنجره.یا.نبش��ی.های.نگهدارنده.به.دیوار،.مورد.استفاده.
قرار.می.گیرند.

رول پالگ های پالسـتیکی و پیچ های سـر تخت از قبل سـر هم شده:.این.

قطعات.عمومًا.در.پروژه.های.بهسازی.استفاده.می.شود..در.این.حالت،.رول.پالگ.و.

پیچ.آن.به.وس��یله.چکش.از.س��وراخ.موجود.در.چارچوب.به.داخل.سوراخ.سفت.کاری.

شکل.12.بست.ها.و.نبشی.های.گوشه.برای.اتصال.پنجره.ها

الف.-.نوع.دو.خم.)یخ.دار(...........................................ب-.نوع.یک.خم.یا.معمولی

شکل.13.نمونه.رول.پالگ.پالستیکی.معمولی

شکل.14.نمونه.رول.پالگ.پالستیکی.مخصوص.قابل.استفاده.در.دیوارهای.بلوک.سفالی.و.سیمانی

شکل.15.نمونه.پیچ.فوالدی.عادی.ضد.زنگ

شکل.11.جزییات.قرارگیری.مهره.تثبیت.کننده.در.پروفیل
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کوبیده.می.ش��ود..کاربرد.این.نوع.اتصاالت.بیش��تر.برای.دیواره.های.بتنی.است..در.

صورتی.که.دیوار.با.بلوک.س��فالی.یا.س��یمانی.یا.بتن.س��بک.ساخته.شده.باشد،.الزم.

اس��ت.از.رول.پالگ.های.مخصوص.هر.نوع.بلوک.اس��تفاده.شود..در.اکثر.موارد،.پیچ.
باید.دارای.یک.واشر.متناسب.با.اندازه.پیچ.و.نوع.کاربرد.باشد.

رول بلت های مجهز به مخروط های فوالدی انبساط:.این.قطعات.اتصال.باید.

صرفًا.برای.زیر.کار.بتنی.توپر،.و.همراه.چارچوب.های.یو.پی.وی.سی.از.پیش.سوراخ.
شده.استفاده.شود.

پیـچ های دو اندازه ای:.پیچ.ه��ای.فوالدی.مخصوص.)ویژه(.که.در.دوطرف.آن.

ها.گام.دنده.های.متفاوتی.وجود.دارد،.تا.در.پروژه.های.بهس��ازی،.بتوان.فاصله.بین.
چارچوب.موجود.)قدیمی(.و.قاب.پنجره.جدید.را.تنظیم.نمود.

پیـچ هـای بدون نیاز بـه رول پالگ:.پیچ.های.س��رتیز.دنده.ری��ز،.برای.اتصال.

به.س��فت.کاری.س��اختمان،.بدون.نیاز.به.رول.پالگ،.در.س��وراخ.ایجاد.ش��ده.با.مته.

مخصوص،.مطابق.مش��خصات.تعیین.ش��ده.توس��ط.تولید.کننده.مورد.استفاده.قرار.
می.گیرد.

باید.به.خاطر.داشت.که.این.نوع.پیچ.ها.باید.الزامًا.توسط.یک.مرجع.معتبر.به.تأیید.
رسیده.باشند.

اصول کلی حمل، جابجایی و انبارداری در پای کار
پنجره.ها.باید.در.موقع.حمل.به.خوبی.تثبیت.ش��وند،.تا.در.زمان.جابجایی.محفوظ.
بمانند..الزم.اس��ت.در.زمان.حمل،.پنجره.ها.با.اجزایی.مانند.تس��مه،.حفاظ.و.بس��ت.
گوش��ه.و.التن.در.برابر.ضربه.و.تکانه.های.احتمالی.زمان.حمل.و.جابجایی.محافظت.
ش��وند،.و.برای.بخش.های.برجسته.آن.پوش��ش.های.ضربه.گیر.در.نظر.گرفته.شود..
درضم��ن،.تولیدکننده.باید.تمهیدات.ضروری.را.در.نظر.گیرد،.تا.پنجره.در.زمان.حمل.
دچار.جابجایی.و.تغییر.شکل.نشود..الزم.است.بین.قاب.و.لنگه.های.بازشو،.قیدهایی.
کار.گذاش��ته.شود.تا.لنگه.ها.در.وضعیت.درس��ت.باقی.بمانند..توصیه.می.شود.برای.
س��هولت.حمل،.دس��تگیره.های.موقتی.برای.پنجره.های.بزرگ.در.نظر.گرفته.شود...
خالی.کردن.پنجره.ها.)از.وسیله.نقلیه(.باید.به.گونه.ای.انجام.شود.که.موجب.خرابی.

آنها.نشود..نگهداری.پنجره.باید.به.گونه.ای.باشد.که.انتظارات.زیر.محقق.شود:
-جلوگیری.ار.اعوجاج.و.بروز.تغییر.شکل.های.ماندگار

-.جلوگیری.ار.تخریب،.شکستن،.و.تغییر.هندسه.و.خصوصیات.ظاهری.پنجره
-.ایجاد.تهویه.از.البه.الی.پنجرها،

-.محافظت.در.برابر.شرایط.نامساعد.جوی،
-.محافظت.در.برابر.اتفاقات.حین.اجرا.)پاشیده.شدن.سیمان،.گچ،.رنگ(.

اس��تفاده.از.پوش��ش.های.محافظ.باید.به.گونه.ای.صورت.گیرد.که.مانع.از.تهویه.

قس��مت.زیرین.نش��ود..انبارکردن.به.پهلو،.به.صورت.اریب،.باید.به.10.پنجره.محدود.
شود..انبارکردن.پنجره.ها.به.هیچ.وجه.نباید.به.صورت.تخت.صورت.گیرد.

از.جابجایی.و.تغییر.مکان.انبار.پنجره.در.کارگاه.باید.حتی.االمکان.خوداری.ش��ود.
در.صورت��ی.که.انبار.کردن.چارچوب.ها.و.لنگه.بازش��وها.به.صورت.جداگانه.صورت.
گیرد،.قطعات.چارچوب.و.لنگه.بازش��وها،.باید.عالمت.گذاری.شوند.تا.در.زمان.نصب.

جابجا.نصب.نشوند.

شکل.16.نمونه.رول.پالگ.های.پالستیکی.و.پیچ.های.سر.تخت.از.قبل.سر.هم.شده

شکل.17.نمونه.رول.بلت

شکل.18.نمونه.پیچ.دو.اندازه.ای

شکل.19.نمونه.پیچ.بدون.نیاز.به.رول.پالگ.برای.درگیری.حداقل.40.میلی.متر.در.داخل.بتن

شکل.20.روش.های.درست.و.نادرست.انبار.کردن.پنجره.ها

شکل.21.لزوم.عالمت.گذاری.قطعات.چارچوب.و.لنگه.باز.شوها.در.صورت.انبار.کردن.جداگانه
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نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

ت
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نیازمندی های پنجره

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

روحش شاد و یادش گرامی

مدیر عامل مدیریت محترم شرکت درال 

جناب مهندس بخشایش 

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 

و برای آن مرحوم از خداوند منان علو درجات را خواستاریم. 

نشریه پنجره ایرانیان

تامین کننده قطعات یدکی
ش�رکت درنا ماشین ایرانیان تأمین کننده کلیه قطعات 

یدکی ماشین آالت یو پی وی سی می باشد.
تلفن: 22010115 - 22010080

خریدو فروش ماشین آالت

خریدو فروش ماشین آالت شیشه دوجداره و سکوریت 
و یو پی وی سی 

تلفن: 093606914641
  saidoladazimi@yahoo.com  

فروش فوری ست دوسر یلماز
فروش ویژه و فوری ست دوسر یلماز 7 تایی صفر با سه سال 
گارانتی ، نصب و راه اندازی و آموزش رایگان و خدمات پس 

از فروش 15 ساله
تلفن : 09120344134

فروش ماشین آالت
فروش ماش�ین آالت دس�ت دوم ، س�ت تکس�ر و دوسر ، 

تمیزکن استوک کابان و طاها با یراق و...
تلفن : 22010115

فروش ماشین آالت
یک س�ت کامل دستگاه های شیشه دوجداره و چندجداره 

CMS به فروش می رسد.
تلفن :09121018453

فروش ماشین آالت بازرگانی سلیمانی فر
فروش ویژه ماش�ین آالت شستش�وی ایس�تاده 1500 و 
خوابی�ده 1600 و 2500، س�اخت چی�ن و همچنین انواع 
قطعات موتور گیربکس ماشین آالت و انواع سنگ رزین 

و پولیش و ...آماده عرضه می باشد.
تلفن : 88311828 - 88329622

مش�اوران خرید و ف�روش ماش�ین آالت  خریدو فروش 

  upvc ماشین آالت شیشه دوجداره و سکوریت و

تلفن: 093606914641 - 09306914641

 saidoladazimi@yahoo.com  

ش�رکت آراز روزن صنع�ت جهت تکمی�ل کادر فروش و 
طراح�ی در زمین�ه درب و پنجره یو پی وی س�ی نیروی 

متخصص بازاریاب و طراح استخدام می کند . 
خیاب�ان س�هروری ش�مالی، خیابان خرمش�هر، بعداز 

خیابان عشقیار، پالک119، واحد 2
تلفن: 86031850 و 86031864
 09122161004 و 09125180547 
  a khosravani54@yahoo.com 

استخدام

ش�رکت GSA اولین تولید کننده یراق آالت درب و پنجره 
یو.پی.وی.س�ی در ایران جهت تکمیل کادر پرسنل خود از 

افراد واجد شرایط دعوت به همکاري می نماید:
کارشناس فروش ،کارشناس بازرگاني و کارشناس بازاریابي 

و تبلیغات
شرایط استخدام: داراي مدرک تحصیلي کارشناسي و باالتر 

و داراي تجربه در زمینه فروش و با روابط عمومي باال
واجدی�ن ش�رایط م�ی توانن�د رزومه خ�ود را ب�ه آدرس 

الکترونیکي info@gsa-co.com ارسال فرمایند.
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نیازمندی های پنجره

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

آگهی استخدام
ش�رکت پنجره نامی جه�ت تکمیل کادر ف�روش خوددر 

زمینه درب و پنجره دوجداره استخدام می نماید.
تلفن: 22882263 - 09122769872

درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگ�ان می باشد فروش ماشین آالت
یک ست خط تولید درب و پنجره upvc تک سر آکبند با 

برند هگسان به فروش می رسد.
تلفن : 09127406367 - 02433469660
 rezaiee.majid@gmail.com           

فروش ماشین آالت

 فروش یک خط کامل ماشین آالت تولید در و پنجره یؤ پی 

وی سی با نام تجاری elumatec ألمان دوسرجوش همراه 

cnc به فروش میرسد.

تلفن : 76266100 - 09122896046

فروش ماشین آالت
 ماش�ین االت تولی�د درب و پنج�ره یو پی وی س�ی به 

فروش می رسد.
تلفن: 44430321 - 09124967192
oxin.co2015@yahoo.com        

فروش ماشین آالت
فروش ماش�ین آالت دس�ته دوم یو.پی.وی.سی، ترمال 

بریک و شیشه دوجداره
تلفن: 02122010080 -02122010115

استخدام کارشناس فروش 
 Gu یراق آالت  رسمی  نماینده  آریا،  صنعت  پرسان  شرکت 
آلمان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش خود از کارشناسان 

فروش خانم وآقا دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 88679304-5
فکس:  88850413
Email: info@parsansanat.com

استخدام

گروه صنعتی دیاکو کیش به منظور تکمیل کادر فروش خود 
با ش�رایط ذیل نیرو می پذیرد : - متاهل – دارای حداقل 5 
سال س�ابقه فروش ترجیحا در صنعت ساختمان و مدرک 
تحصیلی لیس�انس – عالقه مندان م�ی توانند رزومه خود 
ایمی�ل   trade@diacogroup.com ب�ه آدرس  را 

نمایید.

تغییر آدرس شرکت فناوری داده پویشگر
زیر  ادرس  به  پویشگر  داده  فناوری  شرکت  اصفهان  دفتر 
منتقل شد : اصفهان خیابان چهارباغ باال - مجتمع پارسیان  
شماره 515                                        تلفن: 031-95025075

اجاره کارگاه تولیدی درب و پنجره 
در محدوده جاجرود

کارگاه تولی�د درب و پنجره upvc با ابزار کامل دو س�ر در 
محدوده جاجرود درحال کار جهت اجاره موجود می باشد.
تلفن : 09127630595  09127630595  
  mohammad_kianfar@yahoo.com      

استخدام
یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر فروش در زمینه درب 

و پنجره یو پی وی سی نیروی متخصص استخدام می کند.
تلفن: 09128471554


































