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پنجره.ایرانیان.از.تمامی.دوســتان.و.همکارانی.که.از.غرفه.این.شــرکت.در.هجدهمین.
نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.تهران.بازدید.کردند،.تقدیر.و.تشکر.به.عمل.می.آورد.
نشریه.پنجره.ایرانیان.در.هجدهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.که.از.
15.تا.18.مردادماه.1397.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.شد،.

پذیرای.عموم.بازدیدکنندگان.و.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.کشور.بود.
گفتنی.اســت،.مشروح.گزارش.ها.و.گفتگوهای.انجام.شده.در.نمایشگاه.هجدهم.در.

همین.شماره.نشریه.پنجره.ایرانیان.منتشر.شده.است.

  قدردانی پنجره ایرانیان از بازدیدکنندگان نمایشگاه ساختمان تهران
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پنجره.ایرانیان؛.در.همایش.گرامیداشــت.روز.ملی.صنعت.و.معدن.از.شرکت.آدوپن.

پالســتیک.پرشــین.)وین.تک(.به.عنوان.واحد.نمونه.صنعتی.استان.آذربایجان.شرقی.
تجلیل.شد.

همایش.گرامیداشــت.روز.ملی.صنعــت.و.معدن،.پنجشــنبه.28.تیرماه.در.محل.

همایش.های.بین.المللی.تبریز.با.تجلیل.از.شرکت.آدوپن.پالستیک.پرشین.)وین.تک(.

به.عنوان.واحد.نمونه.صنعتی.اســتان.برگزار.شد..در.این.همایش.که.با.حضور.مدیران.

ارشد.استان.و.کشور.و.فعالین.اقتصادی.استان.آذربایجان.شرقی.در.مرکز.همایش.های.

بین.المللی.تبریز.برگزار.شــد،.از.33.واحد.منتخب.صنعتی.و.تولیدی.اســتان.تقدیر.به.
عمل.آمد.

آقای.ربیعی.وزیر.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی،.آقای.خدابخش.اســتاندار.آذربایجان.

شــرقی،.آقای.نجاتی.رئیس.ســازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.آذربایجان.شــرقی،.

محمدحســین.باقری.رئیس.خانه.صنعت،.معدن.و.تجارت.آذربایجان.شــرقی،.سید.

محمدعلی.آل.هاشــم.امام.جمعه.تبریز.و.نماینده.ولی.فقیه.در.استان.آذربایجان.شرقی،.

ایرج.شهین.باهر.شــهردار.تبریز،.دکتر.رحمانی،.دکتر.سعیدی،.دکتر.فرهنگی،.دکتر.

پزشکیان.و.خانم.زهرا.ســاعی.نمایندگان.تبریز.در.مجلس.شورای.اسالمی،.فعاالن.

اقتصادی.و.صنعت.اســتان.و.سایر.مدیران.کشوری.و.استانی.جزو.میهمانان.همایش.
بزرگداشت.روز.ملی.صنعت.و.معدن.بودند.

گفتنی.است،.این.انتخاب.از.بین.120.واحد.صنعتی.که.مدارک.درخواستی.را.در.

اختیار.خانه.صنعت،.معدن.و.تجارت.اســتان.آذربایجان.شرقی.قرار.داده.اند.صورت.

گرفته.اســت.و.امتیازبندی.فرم.ها.و.سپس.بررســی.مدارک.ارسالی.در.کمیسون.

ویژه.ای.که.در.خانه.صنعت،.معدن.و.تجارت.اســتان.به.همین.منظور.تشکیل.شده،.
انجام.گرفته.است.

  تجلیل از وین تک به عنوان واحد نمونه صنعتی آذربایجان شرقی

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.آدوپن.پالستیک.پرشین.)وین.تک(.پیرامون.برندهای.ثبت.شده.این.

شــرکت،.اســتفاده.غیرمجاز.از.آنها.و.تقلب.های.صورت.گرفته.در.این.راستا.اطالعیه.ای.صادر.
کرده.است.

در.اطالعیه.صادرشده.از.سوی.وین.تک.آمده.است:
کلیه.حقوق.مادی.و.معنوی.برندهای.تجاری.WINTECH.و.TECHNOVIN.انحصارا.
متعلق.به.شــرکت.صنعتی.آدوپن.پالســتیک.پرشــین.بوده.و.در.اداره.ثبت.عالئم.تجاری.و.
مالکیت.صنعتی.به.ثبت.رسیده.است..هرگونه.استفاده.از.برندهای.مذکور.و.یا.مشابه.سازی.آنها.

قابل.تعقیب.کیفری.خواهد.بود.
متاســفانه.یک.مجموعه.تولیدی.برخالف.تذکرات.قبلی.و.اعــالم.مالکیت.مادی.و.معنوی.
برندهای.فوق.از.ســوی.این.شرکت.و.اطالع.رسانی.گســترده.در.این.خصوص،.بدون.در.نظر.
گرفتــن.قوانین.و.مقررات.مربوط.به.ثبت.برندها.و.حقوق.مالکیــت.برند،.همچنان.به.تولید.و.
توزیع.محصوالت.مربوطه.با.برند.تجاری.TECHNOVIN.اقدام.می.کند.که.موضوع.مربوطه.

در.محاکم.ذیصالح.قضایی.در.حال.پیگیری.قانونی.است.

  اطالعیه وین تک پیرامون استفاده غیرمجاز از برندهای ثبت شده
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پنجره.ایرانیان؛.گروه.صنعتی.همارشــتن.در.همایش.تجلیل.از.برگزیدگان.صنعت.و.
معدن.لرستان.واحد.صنعتی.نمونه.شد.

به.گزارش.روابط.عمومی.گروه.صنعتی.همارشتن،.در.مراسمی.که.روز.دوشنبه.یک.

مرداد.در.جریان.سفر.محمد.نهاوندیان،.معاون.اقتصادی.رئیس.جمهور.و.هیات.بلندپایه.

اقتصادی.کشــور.به.لرستان.برگزار.شد،.از.19.صنعتگر.و.تولیدکننده.لرستانی.تجلیل.

به.عمل.آمد..در.این.مراسم.گروه.صنعتی.همارشتن.نیز.مطابق.سالیان.گذشته.موفق.
به.دریافت.تندیس.واحد.نمونه.صنعتی.شد.

مدیرکل.صنعت،.معدن.و.تجارت.لرســتان.در.همایش.تجلیل.از.برگزیدگان.صنعت..

و.معدن.لرستان.گفت:.21.سال.قبل.روز.صنعت.و.معدن.در.شورای.فرهنگ.عمومی.

کشــور.مصوب.شد.و.در.طول.این.ســال.ها.با.برگزاری.سمینارهای.مختلف.عملکرد.

یک.ساله.دولت.و.فعاالن.اقتصادی.ارزیابی..شده.و.عمده.فشارهای.تحمل.شده.توسط.
همین.فعاالن.بوده.است.

محمدرضا.صفی.خانی.افزود:.در.این.همایش.از.19.نفر.از.صنعتگران.و.تولیدکنندگان.

لرستان.تجلیل.خواهد.شد؛.تولیدکنندگانی.که.در.شرایط.کنونی.و.با.فراز.و.نشیب.های.
موجود.همچنان.به.فعالیت.خود.ادامه.می.دهند.

وی.گفت:.امســال.با.مشکالت.جدی.مواجه.هســتیم.و.بسیاری.از.واحدهای.ما.با.

مشــکل.تامین.مواد.اولیه.روبه.رو.هســتند،.درنتیجه.حفظ.واحدهای.صنعتی،.افزایش.

ظرفیت.و.حمایت.از.واحدهای.موفق.سیاست.اصلی.ما.بوده.و.برای.تحقق.این.هدف.

نیــاز.به.حمایت.ملی.داریم.البته.صنعتگران.و.تولیدکنندگان.همچون.گذشــته.از.این.
شرایط.سخت.عبور.خواهند.کرد.

مدیرکل.صنعت،.معدن.و.تجارت.لرســتان.در.پایان.گفت:.بســیاری.از.واحدهای.

تولیدی.لرســتان.واحدهای.تحقیق.و.توســعه.خود.را.فعال.کرده.و.به.دنبال.افزایش.

ظرفیت.هســتند.که.امیدواریم.با.حمایت.مسئوالن.شرایط.برای.توسعه.هر.چه.بیشتر.
بخش.صنعت.استان.مهیا.شود.

  همارشتن واحد صنعتی نمونه شد

پنجره.ایرانیــان؛.نام.گروه.صنعتی.همارشــتن.که.پیش.از.ایــن.موفق.به.دریافت.

گواهینامه.معتبر.رال.)RAL(.از.کشور.آلمان.شده.بود.در.سایت.این.موسسه.و.لیست.
دارندگان.این.گواهینامه.متعبر.قرار.گرفت.

پروفیل.همارشــتن.از.آغاز.ورود.به.بازار.ایران.همواره.یکی.از.پیشــگامان.کیفیت.

در.این.عرصه.به.شــمار.می.رفته.است..این.پروفیل.ســال.گذشته.موفق.به.دریافت.

گواهینامه.معتبر.رال.از.کشور.آلمان.شده.است..هرچند.محصوالت.همارشتن.سال.ها.

پیش.مورد.تایید.مراجع.رســمی.رال.قرار.گرفت،.امــا.وجود.تحریم.های.ناجوانمردانه.
مانع.از.صدور.این.گواهینامه.شده.بود..

موسســه.SKZ.با.بیش.از.55.سال.ســابقه.به.عنوان.بزرگ.ترین.موسسه.مرتبط.با.

صنعت.پالستیک.در.آلمان.به.عنوان.یکی.از.معتبرترین.مراکز.آزمایشگاهی.در.صنعت.

پالســتیک.در.جهان.به.شــمار.می.رود..عالمت.SKZ.یک.عالمت.کیفیت.است.که.

توســط.موسسه.مذکور.پایه.گزاری.شده.است..این.عالمت.برای.محصوالت.مختلفی.

که.مورد.آزمون.قرارگرفته.و.به.طور.موفقیت.آمیزی.آزمون.ها.را.پشــت.سر.گذاشته.اند.
به.منظور.تایید،.نظارت.و.مطابقت.محصول.با.الزامات.کیفی.اعطا.می.شود.

گفتنی.اســت،.گروه.صنعتی.همارشــتن.به.عنوان.یکی.از.باســابقه.ترین.شرکت.ها.

درزمینه.تولید.پروفیل.های.پنجره.پالستیکی.در.ایران.همواره.درصدد.باال.نگه.داشتن.

ســطح.کیفی.محصوالت.خود.بر.طبق.استانداردهای.جهانی.بوده.است.و.در.راستای.

تایید.این.امر.و.حصول.کیفیت.جهانی.پروفیل.پنجره.یو.پی.وی.سی.موفق.به.گذراندن.

آزمون.ها.و.ممیزی.ها.موردنیاز.برای.پروفیل.های.پنجره.پالستیکی.بر.اساس.باالترین.
سطح.الزامات.کیفی.در.این.زمینه.یعنی RAL GZ 716A گردیده.و.این.گواهینامه.

را.که.تضمین.کنند.کیفیت.جهانی.پروفیل.همارشتن.است.کسب.کرده.است.

  نام همارشتن در لیست دارندگان گواهینامه رال آلمان قرار گرفت
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پنجره.ایرانیان؛.شرکت.کار.تجارت.فربد،.با.اعالم.این.که.هیچ.نماینده.انحصاری.
فروش.در.کشور.ندارد.از.سراسر.کشور.نمایندگی.فعال.می.پذیرد..

شــرکت.کار.تجارت.فربد،.تولیدکننده.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.در.و.پنجره،.

بــا.اعالم.این.که.هیچ.نماینده.انحصاری.در.کشــور.ندارد،.به.تولیدکننده.های.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.سی.واجد.شــرایط،.نمایندگی.اعطا.می.کند..متقاضیان.می.توانند.

برای.کسب.اطالعات.بیشتر.و.آگاهی.از.شرایط.اعطای.نمایندگی.با.دفتر.مرکزی.
شرکت.کار.تجارت.فربد.تماس.بگیرند.

گفتنی.است،.شــرکت.کار.تجارت.فربد،.یکی.از.تولیدکنندگان.باسابقه.پروفیل.

یو.پی.وی.سی.بانام.تجاری.فربد.و.دارای.یکی.از.کامل.ترین.قالب.های.موجود.در.

بازار.پروفیل.های.ایرانی.اســت..فربد.با.استفاده.از.ماشین.آالت.و.فناوری.پیشرفته.

کشورهای.آلمان.و.اتریش.کلیه.محصوالت.خود.را.با.ضمانت.10.ساله.و.با.تاریخ.
تحویل.24.تا.48.ساعته.به.مشتریان.عرضه.می.کند.

  فربد نمایندگی رسمی پروفیل می پذیرد

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.کاسپین.یو.پی.وی.سی.محصول.جدید.شرکت.آکپن.ترکیه.
را.به.بازار.عرضه.می.کند..

شرکت.کاسپین.یو.پی.وی.سی،.لوالی.بدون.پین.با.قابلیت.تحمل.وزن.80.کیلوگرم.

و.بدون.نیاز.به.شــابلون.لوال.)محصول.جدید.شــرکت.آکپن.ترکیه(.را.به.بازار.عرضه.
کرده.است..

گفتنی.است،.شرکت.کاسپین.یو.پی.وی.ســی.واردکننده.و.نمایندگی.پخش.عمده.

ماشــین.آالت،.یراق.آالت.و.پروفیل.یو.پی.وی.ســی،.تولیدکننده.گالوانیزه.و.همچنین.

نماینده.رسمی.آکپن.ترکیه.درزمینه.واردات.و.فروش.انواع.یراق.آالت.و.ملزومات.تولید.
در.و.پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.سی.در.ایران.است.

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.آورین.آلومینیوم.تجارت.محصول.جدید.خود.بانام.چفت.فنری.
لوکس.پنجره.دو.لنگه.فاپیم.)fapim(.ایتالیا.را.به.بازار.عرضه.کرد.

شــرکت.آورین.آلومینیوم.تجارت.از.محصول.جدید.خــود.بانام.چفت.فنری.لوکس.

پنجــره.دو.لنگــه.فاپیــم.)fapim(.ایتالیا.با.ویژگی.های.اســتحکام.بــاال،.طراحی.
منحصربه.فرد.و.متناسب.با.تمامی.پروفیل.ها.رونمایی.کرد.

گفتنی.اســت،.برای.کسب.اطالعات.و.جزئیات.بیشتر.درباره.این.محصول.می.توانید.
به.سایت.مجموعه.آورین.آلومینیوم.تجارت.مراجعه.کنید.

  عرضه محصول جدید آکپن توسط کاسپین یو.پی.وی.سی

  عرضه محصول جدید آورین آلومینیوم تجارت 

پنجره.ایرانیان؛.نهمین.دوره.نمایشــگاه.در.و.پنجره،.ماشــین.آالت.و.صنایع.وابسته.
مشهد.مهرماه.97.برگزار.می.شود.

نهمین.دوره.نمایشگاه.در.و.پنجره،.ماشین.آالت.و.صنایع.وابسته.مشهد،.از.تاریخ.3.تا.
6.مهرماه.97.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.مشهد.برگزار.می.شود.

گفتنی.است،.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشگاه.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.کسب.
اطالعات.بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

  نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته مشهد 97
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پنجره.ایرانیــان؛.بزرگ.ترین.نمایشــگاه.توانمندی.های.صنایــع.کوچک.با.رویکرد.
حمایت.از.کاالی.ایرانی.مردادماه.97.در.مصلی.تهران.برگزار.شد.

بزرگ.ترین.نمایشــگاه.توانمندی.های.صنایع.کوچک.با.حضور.وزیر.صنعت،.معدن.

و.تجارت.و.به.منظور.به.نمایش.گذاشــتن.توان.و.اهمیت.صنایع.کوچک.و.متوسط.و.

ایجــاد.فرصت.ارتباط.بین.بنگاه.های.اقتصادی.و.تبادل.اطالعات،.ایده.ها.و.فناوری.و.
بین.المللی.سازی.محصوالت.صنایع.کوچک.و.متوسط.برگزار.شد.

این.نمایشــگاه.از.21.تــا.23.مردادماه.97.هم.زمان.بــا.روز.ملی.حمایت.از.صنایع.

کوچک.در.مصلی.امام.خمینی.برگزار.شــد..1200.واحد.شامل.800.واحد.تخصصی،.

400.واحــد.فروش.و.همچنین.10.واحد.خارجی.از.ترکیه،.پاکســتان،.اتریش.و.کره.
جنوبی.در.این.نمایشگاه.شرکت.داشتند.

در.این.نمایشــگاه.صاحبان.صنایع.مختلف.در.رشته.های.فلزی،.فضایی،.شیمیایی،.

نســاجی،.پوشــاک،.برق.و.الکترونیک،.کشاورزی،.خودرو،.پزشــکی،.لوازم.خانگی.و.

مصالح.ســاختمانی.توانمندی.های.خود.را.به.نمایش.گذاشــتند.و.10.کارگاه.جانبی.
نیز.برگزار.شد.

  بزرگ ترین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک ایران

پنجره.ایرانیان؛.عضو.کمیســیون.صنایع.و.معــادن.مجلس.گفت:.به.همراه.آقای.محجوب.و.

تعدادی.از.نمایندگان.تحقیق.و.تفحص.از.نحوه.واگذاری،.کشف.قیمت.و.قیمت.گذاری.کارخانه.
آلومینیوم.ایران.را.تقدیم.هیات.رئیسه.مجلس.شورای.اسالمی.کردیم.

نادر.قاضی.پور.در.گفت.وگو.با.خانه.ملت،.در.خصوص.تحقیق.و.تفحص.از.واگذاری.آلومینیوم.

ایران،.اظهار.داشت:.روز.یکشــنبه.31.تیرماه.به.همراه.آقای.محجوب.و.تعدادی.از.نمایندگان.

تحقیق.و.تفحص.از.نحوه.واگذاری،.کشــف.قیمت.و.قیمت.گــذاری.آلومینیوم.ایران.را.تقدیم.
هیات.رئیسه.مجلس.شورای.اسالمی.کردیم.

عضو.کمیسیون.صنایع.و.معادن.مجلس.شورای.اسالمی.با.بیان.اینکه.سازمان.خصوصی.سازی.

چگونه.این.کارخانه.را.واگذار.کرده.است،.گفت:.این.کارخانه.بدون.رقیب.و.به.صورت.انحصاری.

به.فردی.که.در.گذشــته.رد.صالحیت.شده.واگذارشده؛.اما.افرادی.که.واجد.شرایط.بوده.اند.رد.

شــده.اند،.از.چگونگی.قیمت.گذاری.کارخانه.و.تشخیص.اهلیت.فردی.که.کارخانه.به.او.واگذار.
شده.تحقیق.و.تفحص.می.شود.

نماینده.مردم.ارومیه.در.مجلس.شــورای.اسالمی.با.اشاره.به.اینکه.کارخانه.آلومینیوم.ایران.

در.شــهر.اراک.احداث.شده.و.5.هزار.نفر.نیروی.کار.دارد،.ادامه.داد:.این.کارخانه.ازنظر.وسعت.
و.بزرگی.یکی.از.کارخانه.های.بزرگ.و.مادر.کشور.محسوب.می.شود.

این.نماینده.مردم.در.مجلس.شورای.اسالمی.در.پایان.خاطرنشان.کرد:.فروش.این.کارخانه.با.
توجه.به.نرخ.ارز.قیمت.بسیار.زیادی.دارد.که.باید.در.قیمت.گذاری.ها.لحاظ.می.شد.

  تحقیق و تفحص از کارخانه آلومینیوم ایران تقدیم هیات رئیسه شد
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پنجره.ایرانیان؛.جلســه.هم.اندیشــی.صنایع.پایین.دســت.آلومینیوم.با.حضور.رضا.رحمانی،.

قائم.مقــام.وزیر.صنعت،.معــدن.و.تجارت،.اعضای.ســندیکا،.صنایع.باالدســت.آلومینیوم.و.

مسئوالن.ایمیدرو.بعدازظهر.شنبه.6.مرداد.برگزار.شد.که.در.این.جلسه.چالش.های.این.صنعت.
موردبررسی.قرار.گرفت.

صنایع.پایین.دســت.آلومینیوم.با.مشــکالتی.همچون.تامین.مواد.اولیه.روبه.رو.هستند.که.در.

صورت.تامین.نشدن.با.مشکالت.جدی.روبه.رو.خواهند.شد..البته.صنایع.باالدستی.این.صنعت.
نیز.مشکالت.خود.را.دارند.و.قادر.به.تامین.و.عرضه.به.داخل.نیستند.

در.این.نشســت.رضا.رحمانی،.قائم.مقام.وزیر.صنعــت،.معدن.و.تجارت.گفت:.به.2.دلیل.در.

سراسر.سال.باید.جلسه.هایی.را.با.حضور.صاحبان.صنایع.مختلف.برگزار.کنیم؛.یکی.برنامه.های.

سال.وزارتخانه.و.دیگری.مباحث.روز.و.آثار.تحریم.هاست.که.ایجاب.می.کند.با.تشکل.ها.بیشتر.
در.ارتباط.باشیم.

رحمانی.در.ادامه.خاطرنشــان.کرد:.ما.امســال.یک.پروژه.اصلی.به.نام.زنجیره.ارزش.فلزات.

اساســی.داریم.که.در.حال.پیگیری.آن.هســتیم.و.در.آن.به.بررسی.مشکالت.زنجیره.فوالد،.

مس.و.آلومینیوم.می.پردازیم..بحث.مهم.دیگر،.موضوع.تحریم.هاست.که.آثار.آن.را.باید.در.این.

جلسه.ها.بررســی.کنیم..هرچند.تحریم.ها.مشکالتی.درزمینه.تهیه.مواد.اولیه.ایجاد.می.کند.اما.

در.جاهای.دیگر.می.تواند.یک.فرصت.تلقی.شــود..ازاین.رو.ایجاب.می.کند.که.با.دوستان.برای.
عبور.از.تحریم.ها.همفکری.کنیم.

هوشــنگ.گودرزی،.رئیس.هیات.مدیره.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران،.آرمان.خالقی،.

عضــو.هیات..مدیره.خانه.صنعت،.معدن.و.تجارت.ایران،.امیر.صباغ،.مدیر.اقتصادی.و.توســعه.

سرمایه.گذاری.ســازمان.توسعه.و.نوســازی.معادن.و.صنایع.معدنی.ایران.)ایمیدرو(،.هبت.اهلل.

فاضلی،.عضو.ســندیکای.آلومینیوم.ایران،.محمد.علی.محمدی،.مدیرعامل.شرکت.آلومینیوم.

المهدی.و.ســید.علی.بهشتی،.معاون.بازرگانی.شــرکت.آلومینیوم.ایران.)ایرالکو(.ازجمله.افراد.

حاضر.در.این.نشســت.بودنــد.که.مطالبی.را.به.نمایندگی.از.ســوی.فعاالن.صنعت.آلومینیوم.
کشور.عنوان.کردند.

پنجره.ایرانیان؛.گروه.صنعتی.توس.ثامن.نماینده.اســتانی.پروفیل.بســت.ویژن.در.نمایشگاه.
»خانه.من«.مشهد.حضور.پیدا.کرد.

گروه.صنعتی.توس.ثامن.نماینده.پروفیل.بســت.ویژن.در.استان.خراسان،.در.نمایشگاه.خانه.

من.)ویژه.متخصصین.صنعت.ســاختمان(.که.از.26.تا.28.تیرماه.1397.در.مرکز.نمایشگاهی.
جام.جم.مشهد.برگزار.شد،.پذیرای.عموم.بازدیدکنندگان.و.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.بود.

گفتنی.است،.شرکت.پترو.پویا.گرانول.آریانا.در.سال.85.به.ثبت.رسیده.و.از.سال.89.شروع.

به.تولید.و.عرضه.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.بانام.تجاری.»بست.ویژن«.کرده.است..این.شرکت.

توانســته.است.با.دارا.بودن.پنج.خط.اکسترودر.ســهم.عمده.ای.در.بازار.پروفیل.یو.پی.وی.سی.

ایران.داشته.باشد..پروفیل.یو.پی.وی.سی.بســت.ویژن.دارای.گواهینامه.فنی.مرکز.تحقیقات.

مســکن.و.ساختمان.اســتاندارد.ایران،.ایزو.9001:2008.اســت..همچنین.کلیه.پروفیل.های.

تولیدی.این.شــرکت.از.تاریخ.تولید.)حک.لیزری.بر.روی.پروفیل(.به.مدت.15.ســال.در.برابر.
تغییر.شکل.و.رنگ.گارانتی.هستند.

  جلسه هم اندیشی آلومینیومی ها با قائم مقام وزیر برگزار شد

  حضور نماینده استانی بست ویژن در نمایشگاه »خانه من« مشهد



ره 
نج

ت پ
صنع

ار 
خبـ

ا

58

13
ه.1

ـار
شم

...
97
ر..
ریو

شه
...

م.
زده

ل.یا
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

پنجره.ایرانیــان؛.برگــزاری.نمایشــگاه.های.تخصصی.صنعت.ســاختمان.می.تواند.
زمینه.سازی.خروج.رکود.بازار.مسکن.باشد.

علی.مطیع.جهانی.دبیر.اجرایی.هجدهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.صنعت.ســاختمان.

در.گفت.وگو.با.باشــگاه.خبرنگاران.جوان،.با.بیان.اینکه.نمایشــگاه.بین.المللی.صنعت.

ســاختمان.از.پانزدهم.تا.هجدهم.مردادماه.در.محل.دائمی.نمایشگاه.بین.المللی.برگزار.

شــد،.گفت:.در.این.نمایشــگاه.919.شــرکت.داخلی.و.خارجی.حضور.داشتند.و.804.

شــرکت.داخلی،.89.شــرکت.مستقیم.از.کشــورهای.خارجی.و.26.شرکت.به.صورت.
نمایندگی.در.این.نمایشگاه.شرکت.کردند.

وی.با.بیان.اینکه.امســال.به.دلیل.شــرایط.تحریمی.حضور.بخش.خارجی.بســیار.

کمرنگ.شــده.بود،.افزود:.تنها.برخی.از.کشــورهای.ترکیه،.چین.،.لهســتان.و.هلند.
به.صورت.مستقیم.در.این.نمایشگاه.شرکت.کردند.

مطیع.جهانی.اظهار.کرد:.شــرکت.های.خارجی.که.در.این.نمایشــگاه.حضور.داشتند.

کامال..بزرگ.و.توانمند.هســتند.به.طوری.که.تمامی.تولیدکنندگان.داخلی.می.توانند.از.
تکنولوژی.های.جدید.این.شرکت.ها.استفاده.کنند.

دبیر.اجرایی.این.نمایشــگاه.با.اشــاره.به.اینکه.هم.اکنون.بخش.مسکن.دچار.رکود.

شده.است،.گفت:.در.سال.های.گذشته.هجوم.سرمایه.گذاران.به.بخش.مسکن.افزایش.

یافت.و.همین.موضوع.موجب.رشــد.عرضه.و.تقاضا.شد.که.نتیجه.آن.انباشت.سرمایه.
و.متضرر.شدن.شرکت.های.سرمایه.گذاری.مسکن.است.

وی.تصریــح.کرد:.با.توجه.به.کاهش.تقاضا.در.بخش.مســکن.میزان.تولیدات.این.

حوزه.جوابگوی.نیازها.نیســت.و.همین.موضوع.سبب.ایجاد.مشکالتی.در.این.بخش.
شده.است.

مطیع.جهانی.تاکید.کرد:.برگزاری.چنین.نمایشگاهی.به.ویژه.در.صنعت.تخصصی.

ســاختمان.می.تواند.بخشی.از.فشــارهای.مضاعفی.که.در.این.حوزه.وجود.دارد.را.
کاهش.دهد.

وی.ادامه.داد:.تولیدکننــدگان.با.ارائه.محصوالت.جدید.خود.در.این.حوزه.می.توانند.
در.یک.فضای.تعاملی.مذاکرات.خوبی.با.سرمایه.گذاران.و.سازندگان.داشته.باشند.

دبیر.اجرایی.این.نمایشــگاه.با.بیان.اینکه.صنعتی.سازی،.مقاوم.سازی،.طراحی.های.

نوین،.انبوه.ســازی،.بازسازی.بافت.های.فرســوده،.تاسیسات.و.نماهای.داخلی،.مسائل.

پایه،.کاشــی.و.ســرامیک،.شــیرآالت.و.ســازه.های.فوالدی.از.بخش.های.مهم.این.

نمایشگاه.به.شمار.می.رود،.گفت:.با.توجه.به.جایگاه.مهم.بخش.صنعت.سعی.خواهیم.
کرد.امسال.نمایشگاه.ساختمان.با.حضور.وزیر.راه.و.شهرسازی.افتتاح.شود.

مطیع.جهانی.اظهار.کرد:.برگزاری.نمایشــگاه.های.تخصصی.نقش.مهمی.در.ایجاد.

مشاغل.مســتقیم.و.غیرمستقیم.دارد.و.تجربه.ســال.های.گذشته.در.این.حوزه.نشان.

داده.که.نمایشگاه.تخصصی.مسکن.توانسته.در.بخش.سرمایه.گذاری.و.ایجاد.اشتغال.
موثر.باشد.

وی.تصریــح.کرد:.ارائه.دســتاوردهای.نوین.در.حوزه.صنعت.ســاختمان.و.افزایش.

کیفیت.ساخت.وســازها.از.نتایج.خوب.برگزاری.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.
در.طول.این.سال.ها.بوده.است.

پنجره.ایرانیان؛.کانال.تلگرامی.شرکت.پارس.یراق.پروفیل.راه.اندازی.شد.
شــرکت.پارس.یراق.پروفیل.به.منظور.ارتباط.مســتقیم.و.گســترده.تر.با.مشتریان،.
همــکاران.و.فعاالن.صنعــت.در.و.پنجره.در.فضای.مجازی،.کانــال.تلگرامی.خود.را.

راه.اندازی.کرد.
گفتنی.اســت، شــرکت.پارس.یــراق.پروفیل،.درزمینــه.تولید.انــواع.یراق.آالت.
یو.پی..وی..سی.و.پرسان.)سیستم.جدید.نصب.از.داخل(.و.کلیه.پروفیل.ها.و.یراق.آالت.
دکوراتیو.انواع.کانکشن.فوالدی،.آلومینیومی،.زاماکی.و.انواع.زاماک.تک.پیچ.و.دوپیچ،.
عیار.لنگه،.انواع.گوشــه.اسپیسر،.زیر.شیشــه.ثابت.و.قابل.تنظیم،.انواع.ریل.کشویی،.

گردگیر،.درپوش.آب،.عیار.لنگه.و.درپوش.پروفیل.فعالیت.می.کند.

  خروج رکود صنعت ساختمان با برگزاری نمایشگاه های تخصصی

  راه اندازی کانال تلگرام پارس یراق پروفیل
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پنجره.ایرانیان؛.انجمن.در،.پنجره.و.نمای.ساختمان.تهران.با.همکاری.سندیکای.

صنایع.آلومینیوم.ایران.دوره.آموزشــی.با.عنوان.»ســه.گفتار.در.یک.نشســت«.را.
برگزار.کرد.

دوره.آموزشــی.»سه.گفتار.در.یک.نشست«.روز.سه.شــنبه.9.مردادماه.97.توسط.

انجمن.در،.پنجره.و.نمای.ســاختمان.تهران.با.همکاری.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.

ایران.برگزار.شد..در.این.دوره.آموزشی.که.در.اتاق.بازرگانی.ایران.برگزار..شد.مهندس.

علی.رضــا.میالنی.زاده.و.دکتر.حمید.ســادات.هندی.پیرامــون.موضوعات.حقوقی.و.
قراردادها.مطالب.مهمی.را.به.سمع.و.نظر.مدعوین.رساندند.

این.دوره.آموزشــی.که.از.ســاعت.15.تا.18.روز.سه.شــنبه.9.مردادماه.در.ســالن.

کنفرانس.اتاق.بازرگانی.ایران.برگزار.شــد.با.اســتقبال.خوبی.از.سوی.مدیران.عامل،.
معاونان.حقوقی.و.واحد.قراردادهای.شرکت.های.عضو.انجمن.همراه.شد.

مهنــدس.رضایی،.دبیر.انجمن.در،.پنجره.و.نمای.ســاختمانی.تهران.پیرامون.این.

جلسه.به.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.گفت:.اجرای.کارگاه.های.آموزشی.ازجمله.برنامه.هایی.

اســت.که.پس.از.ثبت.انجمن.در،.پنجره.و.نمای.ساختمانی.تهران.از.سوی.واحدهای.

مختلــف.به.ویژه.واحد.آموزش.انجمن.موردتوجه.قرار.گرفت..با.توجه.به.بازخوردهایی.

که.از.سوی.اعضای.انجمن.دریافت.کردیم.یکی.از.موضوعاتی.که.نمود.زیادی.داشت.

بحث.های.حقوقی.و.قراردادها.بود..به.همین.دلیل.تصمیم.بر.این.شــد.که.این.جلسه.

با.دعوت.از.افراد.صاحب.نظر.و.کارشناســانی.که.با.انجمن.همکاری.نزدیکی.دارند.و.
واحدهای.حقوقی.و.امور.قراردادهای.شرکت.های.عضو.انجمن.برگزار.شود.

وی.گفت:.به.دلیل.اهمیت.موضوعات.حقوقی.و.قراردادها.و.ضعف.های.عمده.ای.که.

اکثر.شرکت.ها.در.این.زمینه.دارند.پرداختن.به.این.موضوع.یکی.از.اولویت.های.کاری.
واحد.آموزش.و.واحد.حقوقی.انجمن.است.

رضایی.با.اشــاره.به.اهمیت.پرداختن.به.مباحث.آموزشــی.افزود:.خوشبختانه.این.

جلسه.با.استقبال.خوبی.از.سوی.اعضاء.همراه.شد.و.امیدواریم.جلسات.آتی.به.صورت.
تخصصی.تر.و.با.رفع.نقایص.و.کمبودها.با.شرایط.بهتری.برگزار.شود.

گفتنی.است،.گزارش.مشروح.این.نشست.در.همین.شماره.منتشر.شده.است.

  دوره آموزشی »سه گفتار در یک نشست« برگزار شد

پنجره.ایرانیان؛.در.دوازدهمین.دوره.جشــنواره.کارآفرینان.برتر.اســتان.آذربایجان.شرقی.از.
شرکت.آکپا.ایران.به.عنوان.کارآفرین.نمونه.تجلیل.به.عمل.آمد.

دوازدهمین.جشــنواره.کارآفرینان.برتر.آذربایجان.شرقی.6.مردادماه.97.در.سالن.آمفی.تئاتر.

پتروشیمی.تبریز.با.حضور.مسئوالن.استانی.و.با.تجلیل.از.کارآفرینان.برتر.استان.برگزار.شد..در.

دوازدهمین.دوره.جشنواره.کارآفرینان.برتر.استان.آذربایجان.شرقی.از.15.کارآفرین.نمونه.این.

استان.تجلیل.شــد..در.این.همایش.مهندس.غالمرضا.حکیمی،.مدیرعامل.شرکت.آکپا.ایران.
نیز.به.عنوان.کارآفرین.برتر.استان.آذربایجان.شرقی.انتخاب.شد.

در.این.مراسم.دکتر.مجید.خدابخش،.استاندار.آذربایجان.شرقی.با.بیان.اینکه.هر.جا.دولت.ها.

در.ســرمایه.گذاری.مداخله.کردند،.موفق.نشــدند،.گفت:.دولت.نمی.توانــد.بنگاهداری.کند.و.

کارآفرینی،.اشــتغالزایی.و.تولید.صنعتی،.به.طور.قطع.باید.توسط.بخش.خصوصی.انجام.گیرد.
زیرا.در.غیر.این.صورت.دچار.اشتباهات.متعددی.خواهیم.شد.

در.دوازدهمین.دوره.جشــنواره.کارآفرینان.برتر.اســتان.آذربایجان.شــرقی،.مجموعا.9.نفر.

به.عنوان.کارآفرین.برتر.استانی،.5.نفر.به.عنوان.کارآفرین.شایسته.و.یک.نفر.به.عنوان.کارآفرین.

برجســته.استانی.انتخاب.شــدند،.که.در.این.مراســم.از.آقای.غالمرضا.حکیمی،.مدیرعامل.

شــرکت.آکپا.ایران،.به.عنوان.کارآفرین.برتر،.که.در.زمینه.پروفیل.های.آلومینیوم.اختصاصی.و.
ترمال.بریک.در.شهرک.سرمایه.گذاری.خارجی.فعال.است،.تقدیر.به.عمل.آمد.

  از آکپا ایران به عنوان کارآفرین برتر تجلیل شد
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پنجره.ایرانیان؛.آمار.واحدهای.بزرگ.تولید.آلومینیوم.در.مدت.ســه.ماهه.نخست.امسال.نشان.

می.دهد.مجموع.تولید.آلومینای.ایران.)خراســان.شمالی(،.ایرالکو.)مرکزی.ـ.اراک(.و.المهدی.

و.هرمزال.در.اســتان.هرمزگان.به.رقم.91.هزار.و.379.تن.رســید.که.نسبت.به.مدت.مشابه.
پارسال.رشد.11.درصدی.دارد.

به.گزارش.ایرنا،.جداول.آماری.سازمان.توسعه.و.نوسازی.معادن.و.صنایع.معدنی.ایران.نشان.

می.دهــد.این.واحدهای.تولیدی.در.خردادماه.30.هزار.و.432.تن.آلومینیوم.تولید.کردند.که.در.
مقایسه.با.عملکرد.در.مدت.مشابه.پارسال.رشد.13.درصدی.را.ثبت.کرد.

در.فصل.بهار.امســال.میزان.براده.تولیدی.به.رقم.42.تن.رســید.درحالی.که.عملکرد.سال.

گذشته.در.این.مدت.25.تن.بود؛.میزان.آهک.تولیدی.نیز.در.این.مدت.به.36.هزار.و.294.تن.
رسید.که.سال.گذشته.35.هزار.و.995.تن.بود.

ایران.بر.پایه.سند.چشم.انداز.1404.تولید.1.5.میلیون.تن.شمش.آلومینیومی.را.هدف.گذاری.

کرده.که.انتظار.می.رود.حدود.50.درصد.این.رقم.در.داخل.کشــور.موردنیاز.باشــد.و.بقیه.باید.
رهسپار.بازارهای.صادراتی.شود.

ایران.اکنون.ســاالنه.میزان.تولید.شــمش.خود.را.در.واحدهای.شاخص.این.بخش.)ایرالکو.

ـ.المهدی.و.هرمزال(.به.ســطح.350.تا.400.هزار.تن.رسانده.درحالی.که.گفته.می.شود.میزان.
مصرف.سالیانه.به.600.تا.700.هزار.تن.می.رسد.

میزان.تولید.شــمش.خالص.آلومینیوم.در.سه.ماهه.نخست.امسال.از.سوی.واحدهای.یادشده.

به.رقم.84.هزار.و.235.تن.رسید.که.رشد.نزدیک.به.هشت.درصدی.را.نسبت.به.سه.ماهه.مشابه.
پارسال.)78.هزار.و.264.تن(.نشان.می.دهد.

آمار.عملکرد.تولید.آلومینیوم.در.سال.گذشته.در.سه.واحد.بزرگ.)ایرالکو،.المهدی.و.هرمزال(.

رقم.305.هزار.و.501.تن.را.نشان.می.دهد..ایران.درصدد.است.اردیبهشت.ماه.سال.آینده.مرحله.
نخست.تولید.آلومینیوم.جنوب.با.ظرفیت.300.هزار.تن.را.راه.اندازی.کند.

  رشد 11 درصدی تولید آلومینیوم در سه ماهه نخست سال 97

پنجره.ایرانیان؛.ســومین.نمایشگاه.تخصصی.ساختمان.و.صنایع.وابسته.البرز.مهرماه.
97.در.سایت.نمایشگاه.های.استان.البرز.برگزار.می.شود.

ســومین.نمایشــگاه.تخصصی.ساختمان.و.صنایع.وابســته.البرز.از.9.تا.13.مهرماه.

1397.توسط.شــرکت.توسعه.نمایشگاه.های.استان.البرز.در.سایت.نمایشگاهی.استان.
البرز.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشــگاه.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.
کسب.اطالعات.بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

  سومین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته البرز 97
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پنجره.ایرانیان؛.محققان.دانشگاه.نورث.ایسترن.و.دانشگاه.نانجینگ.چین.پنجره.هوشمندی.
ساختند.که.عالوه.بر.کنترل.نور.و.گرما.قادر.است.میکروارگانیسم.ها.را.نیز.نابود.کند.

به.گزارش.ایرنا.به.نقل.از.پایگاه.خبری.ســاینس.دیلی،.محققان.برای.این.منظور.فیلمی.از.

جنس.تنگســتن.تری.اکسید.)WO3( با.ســاختار.النه.زنبوری.ساختند.که.حاوی.نانوذرات.و.
نانوستون.هایی.از.جنس.طال.است.و.روی.شیشه.پنجره.نصب.می.شود.

تنگستن.تری.اکسید.با.برقراری.و.قطع.جریان.الکتریکی.میزان.تابش.نور.را.کنترل.می.کند.

درحالی.که.نانوســاختارهای.طالیی.نور.روز.را.به.انرژی.گرمایی.الزم.برای.گرم.کردن.محیط.

داخل.تبدیل.می.کنند..همچنین.این.پوشش.قادر.است.میکروب.های.موجود.روی.سطح.شیشه.
را.از.بین.برد.

این.پنجره.در.چند.دقیقه.از.شــفافیت.کامل.به.تیرگی.کامل.می.رسد.و.پرتوهای.مادون.قرمز.

تنهــا.در.پنج.دقیقه.دمای.پنجره.را.تا.24.درجه.ســانتی.گراد.افزایش.می.دهد..در.آزمایش.های.

اولیه.که.با.اســتفاده.از.میکروب E.coli انجام.گرفت،.مشخص.شد.این.پنجره.در.حالت.تیره.
بیشترین.تاثیر.را.بر.نابودی.باکتری.ها.دارد.

این.پنجره.هوشــمند.گزینه.مناســبی.برای.بیمارســتان.ها،.هواپیماها.و.سیستم.حمل.ونقل.
عمومی.محسوب.می.شود.

  ساخت پنجره هوشمند باقابلیت نابودسازی میکروارگانیسم ها

پنجره.ایرانیــان؛.رئیس.ســازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.خراسان.شــمالی.گفت:.

هم.اکنون.ســه.تا.چهار.طــرح.تکمیلی.آلومینای.جاجرم.در.این.شهرســتان.در.حال.
ساخت.است.

یحیی.نیکدل.افزود:.تولید.بیلت،.هیدروکسید.آلومینیوم.از.طرح.هایی.تکمیلی.است.
که.در.این.شهرستان.در.حال.ساخت.است.

وی.با.اشــاره.به.این.که.فاز.تولید.شمش.آلومینیوم.نیز.در.مجتمع.صنعتی.آلومینیای.

جاجرم.در.حال.ســاخت.اســت،.ادامه.داد:.به.طور.حتم.این.واحد.تولیدی.امســال.به.
بهره.برداری.خواهد.رسید.

رئیس.ســازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.خراسان.شمالی.با.بیان.این.که.این.شرکت.

طی.ســال.های.گذشته.در.لیست.واگذاری.قرار.داشت،.اظهار.کرد:.به.علت.مشخص.

نبودن.مالکیت.این.واحد.تولیدی،.اخذ.تسهیالت.نیز.برای.اجرای.طرح.های.توسعه.ای.
اجرا.نمی.شد.

نیکــدل.با.تصریح.این.که.با.پیگیری.های.انجام.شــده.این.واحد.تولیدی.از.لیســت.

واگذاری.خارج.شــد،.خاطرنشان.کرد:.این.امر.با.مدیریت.های.انجام.شده.تاثیر.زیادی.
در.تکمیل.فاز.تولید.شمش.آلومینیوم.داشته.است.

  ساخت ۴ طرح تکمیلی آلومینا در جاجرم

پنجره.ایرانیان؛.ششــمین.نمایشگاه.صنعت.ســاختمان.و.تاسیسات.آمل.مهرماه.97.
برگزار.می.شود.

ششمین.نمایشگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان،.کاشی.و.سرامیک.و.تاسیسات.آمل.از.
10.تا.13.مهرماه.97.در.مرکز.نمایشگاه.های.تخصصی.آمل.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشــگاه.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.
کسب.اطالعات.بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.
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پنجره.ایرانیان؛.رئیس.اتاق.تعاون.ایران.در.مراســم.اختتامیه.هجدهمین.نمایشــگاه.

صنعت.ســاختمان.از.ایجاد.تشــکل.صادراتی.برای.تولیدکننــدگان.و.فعاالن.صنعت.
ساختمان.خبر.داد.

هجدهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.صنعت.ســاختمان.و.صنایع.وابسته.تهران.با.حضور.

رئیس.اتاق.تعاون.ایران،.رئیس.کمیســیون.عمران.و.جمعی.از.نمایندگان.مجلس.شورای.

اســالمی.و.فعاالن.صنعت.ساختمان.با.معرفی.برترین.های.نمایشگاه.هجدهم.به..کار.خود.
پایان.داد.

بهمــن.عبداللهــی.رئیس.اتاق.تعاون.ایران.در.این.مراســم،.ضمن.تقدیر.و.تشــکر.از.

تولیدکننــدگان.و.فعاالن.صنعت.ســاختمان،.هدف.از.برگزاری.نمایشــگاه.ها.را.معرفی.
توانمندی.های.بخش.و.توسعه.بازار.عنوان.کرد.

وی.بــا.تاکید.بر.نقش.اتــاق.تعاون.ایران.به.عنوان.یک.بخش.اقتصادی.ابراز.داشــت:.

اتــاق.تعاون.ایران.به.عنوان.یک.بخش.اقتصادی.خود.را.موظف.می.داند.که.در.حمایت.از.
تولیدات.داخلی.به.طور.خاص.در.صنعت.ساختمان.اقدام.کند.

رئیس.پارلمان.تعاون.از.برگزاری.نمایشگاه.های.داخلی.و.خارجی.طی.سال.جاری.و.سال.

آینده.خبر.داد.و.گفت:.در.سال.آینده.میالدی.در.بیش.از.4.کشور.خارجی.نمایشگاه.برگزار.

می.شــود.و.حضور.فعاالن.صنعت.ســاختمان.فرصت.مغتنمی.برای.معرفی.توانمندی.ها.و.
ظرفیت.های.باالی.صنعت.است.

وی.یادآور.شــد:.در.میان.صنایع.کشور،.صنعت.ســاختمان.از.صنایع.شاخص.محسوب.
می.شود.و.توان.تولید.و.رقابت.در.بازارهای.جهانی.را.دارد.

گفتنی.اســت،.هجدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.و.صنایع.وابسته.که.از.

15.تا.18.مردادماه.97.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.بین.المللی.تهران.برپا.بود،.با.تقدیر.
از.فعاالن.و.برترین.های.صنعت.ساختمان.به.کار.خود.پایان.داد.

پنجره.ایرانیان؛.نمایشــگاه.بین.المللی.ســاختمان.و.صنایع.وابسته.با.حضور.10.هیات.
تجاری.از.کشورهای.اسالمی.مهرماه.1397.در.تهران.برگزار.می.شود.

نمایشگاه.بین.المللی.معدن،.ســاختمان.و.صنایع.وابسته.با.حضور.10.هیات.تجاری.از.

کشــورهای.اســالمی،.از.12.تا.14.مهرماه.97.در.بوستان.گفتگو.تهران.برگزار.می.شود..

هیئت.تجاری.کشورهای.قرقیزستان،.اردن،.قطر،.سوریه،.لبنان،.افغانستان،.کویت،.عراق،.
عمان.و.قزاقستان.ازجمله.حاضران.در.این.نمایشگاه.هستند.

نمایش.وسیعی.از.بهترین.محصوالت.ساختمانی.کشور.در.نمایشگاه.تجاری.اقتصادی.

صنعت.ســاختمان.با.10.کشور.اسالمی،.فرصت.ایجاد.شــبکه.ها،.گسترش.کسب.وکار.

و.ایجاد.روابط.تجاری.ارزشــمند.با.تجار.کشورهای.اســالمی،.فرصتی.برای.شناسایی،.

بازاریابــی.و.ارتباط.بیشــتر.پیرامون.تمام.الزامات.و.نیازهای.ساخت.وســاز.کشــورهای.

اســالمی،.قرار.گرفتن.در.کانون.توجهات.از.طریق.پوشش.تبلیغاتی.و.رسانه.ای.گسترده.

این.رویداد،.به.روز.شــدن.و.آشــنایی.مســتقیم.بــا.رقبای.خود.و.اطالعــات.از.آخرین.

نوآوری.ها.در.صنعت.ســاختمان،.نشســت.های.رودررو.با.هیات.هــای.تجاری.و.بهترین.

مکان.برای.داشــتن.دسترسی.مستقیم.به.خریداران.و.مراوده.با.تصمیم.گیرندگان.اصلی،.

ســرمایه.گذاران،.انبوه.سازان،.تجار.و.بازرگانان.داخلی.و.خارجی.ازجمله.مزایای.حضور.در.
این.نمایشگاه.بین.المللی.خواهد.بود.

گفتنی.اســت،.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشگاه.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.کسب.
اطالعات.بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

  ایجاد تشکل صادراتی برای تولیدکنندگان صنعت ساختمان

  برگزاری نمایشگاه صنایع ساختمان کشورهای اسالمی
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پنجره.ایرانیــان؛.کارگروه.حقوقی.انجمن.در.و.پنجره.و.نمای.ســاختمان.به.کلیه.اعضا.
مشاوره.های.حقوقی.ارائه.می.دهد.

کارگروه.حقوقی.انجمن.در،.پنجره.و.نمای.ســاختمان.تهران.به.همراه.گروه.مشاوران.

انجمــن.به.منظور.کمک.بــه.کلیه.اعضاء.و.همــکاران.صنف.در،.پنجــره.و.نما.و.ارائه.
مشاوره.های.حقوقی.الزم.به..کارفرمایان.و.مجریان،.در.دفتر.انجمن.حضور.خواهند.یافت.
در.راســتای.تحقق.برنامه.های.از.پیش.تعیین.شده.انجمن.در،.پنجره.و.نمای.ساختمان.
و.پس.از.برگزاری.اولین.دوره.آموزشی.امور.حقوقی.و.قراردادها،.کارگروه.حقوقی.انجمن.
جهت.ارائه.خدمات.و.مشاوره.های.حقوقی.به.کارفرمایان.و.مجریان،.روزهای.یکشنبه.از.
ســاعت.13.تا.17.در.محل.دفتر.انجمن.حضور.خواهند.یافت..لذا.از.کلیه.اعضا.و.فعاالن.
صنعــت.در،.پنجره.و.نما.دعوت.به.عمل.می.آید.با.هماهنگی.قبلی.از.امور.مشــاوره.ای.و.

خدمات.موردنیاز.آن.شرکت.بهره.مند.شوند.
خدمات.قابل.ارائه.در.این.جلسات.به.شرح.زیر.است:

1-.مســائل.قراردادی.شــامل:.تهاتر،.اختالفــات.قراردادی،.نامه.نــگاری.و.مکاتبات.

قراردادی،.آسیب.شناســی.قراردادها،.مذاکرات.حرفه.ای.بــا.کارفرمایان،.طرح.و.پیگیری.
دعاوی.حقوقی.

2-.مدیریت.قراردادها.شامل:.مدیریت.قراردادها،.بررسی.برنامه.زمان.بندی،.پیش.بینی.
معضالت.آتی.قراردادها،.مدیریت.پروژه.ها.

3-.مســائل.کلی.شامل:.تهیه.اســناد.و.مدارک.مناقصات،.برآورد.پروژه.و.تجزیه.بها،.
انحراف.معیار.پروژه.های.اجرایی.با.برآورد.اولیه،.موارد.آیتمی.در.صورت.وضعیت.

4-.و.موارد.دیگری.که.به.نظر.آن.شرکت.برای.سایر.اعضاء.انجمن.موردنیاز.است.

  کارگروه حقوقی انجمن در و پنجره و نما مشاوره های حقوقی ارائه می دهد

پنجره.ایرانیــان؛.شــرکت.بازرگانــی.جهــان،.نماینــده.انحصــاری.ِممــو.ِچــم 
)Memo  CHEM(.آلمان.در.ایران.نماینده.فروش.فعال.می.پذیرد.

شــرکت.بازرگانی.جهان،.نماینده.انحصاری.محصوالت.چســب.ِممو.ِچم.آلمان.از.

واجدان.شــرایط.برای.اعطای.نمایندگی.فروش.محصوالت.چسب.ِممو.ِچم.در.سراسر.

کشور.دعوت.به.عمل..آورده.است..متقاضیان.می.توانند.برای.کسب.اطالعات.بیشتر.با.
بازرگانی.جهان.تماس.بگیرند.

گفتنی.اســت،.بازرگانی.جهان.به.عنوان.مجموعه.فعــال.در.زمینه.واردات.و.فروش.

انواع.چســب،.گریس.و.روغن.های.خاص.تخصصی.در.ایران.توانســته.با.بهره.گیری.

از.کارشناســان.کارآمد.و.متخصص.خود.و.ایجاد.شــبکه.دسترســی.سریع.به.آخرین.

محصوالت.کمپانی.های.معتبر.جهانی.خدمات.متنوع،.کارســاز.و.موثری.برای.تمامی.
مصرف.کنندگان.در.سطح.کشور.فراهم.سازد.

  نماینده انحصاری چسب ِممو ِچم آلمان در ایران نماینده فعال می پذیرد

پنجره.ایرانیان؛.ســومین.نمایشگاه.صنعت.ســاختمان.و.صنایع.وابسته.چابهار.آذرماه.
97.برگزار.می.شود.

ســومین.نمایشــگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان،.کاشی.و.ســرامیک،.ماشین.آالت.

راه.سازی،.در.و.پنجره.و.تاسیسات.چابهار.از.12.تا.16.آذرماه.97.در.مرکز.نمایشگاه.های.
بین.المللی.منطقه.آزاد.چابهار.برگزار.می.شود.

گفتنی.است،.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشگاه.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.کسب.
اطالعات.بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

  نمایشگاه تخصصی ساختمان و صنایع وابسته چابهار 97
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پنجره.ایرانیان؛.فرمانده.ســپاه.روح.اهلل.استان.مرکزی.از.شناسایی.و.کشف.2.هزار.و.
200.تن.شمش.آلومینیوم.احتکار.شده.در.اراک.توسط.نیروهای.بسیج.خبر.داد.

سردار.محسن.کریمی،.فرمانده.سپاه.روح.اهلل.استان.مرکزی.در.این.خصوص.توضیح.

داد:.شاهدیم.که.برخی.از.افراد.سودجو.با.سوءاستفاده.از.نابسامانی.های.اخیر.اقتصادی.
به.احتکار.برخی.از.کاالها.و.مایحتاج.مردم.مبادرت.کرده.اند.

فرمانده.ســپاه.روح.اهلل.اســتان.مرکزی.تصریح.کرد:.خوشبختانه.نیروهای.بسیج.در.

سطح.استان.مرکزی.موفق.به.شناسایی.و.کشف.یک.محموله.شمش.آلومینیوم.احتکار.
شده.در.اراک.شدند.

کریمی.بیان.کرد:.با.هماهنگی.که.با.مراجع.قضایی.اســتان.صورت.گرفت.2.هزار.و.

200.تن.شمش.آلومینیوم.احتکار.شده.از.یک.انبار.در.اراک.کشف.و.ضبط.شد..وی.با.

اشاره.به.دستگیری.متهم.این.پرونده.و.پلمب.انبار.مذکور،.افزود:.برای.متهمان.تشکیل.
پرونده.شد.و.متهمان.برای.انجام.مراحل.قانونی.تحویل.مراجع.قضائی.استان.شدند.

گفتنی.اســت،.مطلعین.از.احتکارکنندگان.آلومینیوم.)حتــی.انبارداران.و.یا.کارگران.

کارخانجات(.می.توانند.با.شــماره.124.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.یا.135.سازمان.
تعزیرات.تماس.بگیرند.

  کشف بیش از ۲۰۰۰ تن شمش آلومینیوم احتکار شده در اراک

پنجره.ایرانیان؛.دبیر.کل.اتاق.تعاون.ایران.با.اشــاره.به.اتخاذ.سیاســت.های.غلط.در.بخش.

ســاختمان.گفت:.با.اتخاذ.سیاســت.های.ضعیف.در.صنعت.ســاختمان،.منابع.این.بخش.به.
بازارهای.فرعی.و.غیر.پایدار.هدایت.شد.

به.گزارش.عصر.ساختمان،.ماشــاءاهلل.عظیمی.در.حاشیه.هجدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.

صنعت.ساختمان.در.جمع.خبرنگاران.با.اشاره.به.اینکه.تحریم.ها.تاثیری.در.حضور.شرکت.های.

اروپایی.در.این.نمایشگاه.نداشته.است،.گفت:.صرفا.شرکت.های.فعال.در.صنعت.ساختمان.بر.
اساس.مصلحت.و.تمایل.خود.در.این.رویدادها.حضور.پیدا.می.کنند.

عضو.هیات.رئیســه.اتاق.تعاون.ایران.با.اشاره.به.اینکه.رویداد.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.

ســاختمان.در.بدترین.شــرایط.تحریم،.بهترین.کارکرد.را.داشته.است،.گفت:.ظرفیت.های.

جدیدی.در.صنعت.ســاختمان.طی.سال.های.اخیر.در.کشــور.ایجاد.شده.که.فرصت.برای.
تبادل.دانش.فنی.بین.فعاالن.این.حوزه.را.بیشتر.فراهم.کرده.است.

دبیــر.کل.اتاق.تعاون.ایران.با.تاکیــد.بر.اینکه.رویدادهای.هم.اندیشــی.فعاالن.صنعت.

ســاختمان.داالن.مناسبی.برای.فعالیت.مشــترک.تولیدکنندگان.داخلی.و.خارجی.است.به.

نقش.تعاون.در.بخش.ساختمان.اشاره.و.تصریح.کرد:.بخش.تعاون.در.گستره.ملی.می.تواند.

به.مجموعه.فعالیت.های.اقتصادی.ورود.کند.که.صنعت.ســاختمان.خاصیت.بخش.تعاون.را.
پررنگ.تر.می.کند.

عظیمی.به.سهم.25.درصدی.صنعت.ساختمان.در.تولید.ناخالص.ملی.و.سهم.15.درصدی.

این.صنعت.در.اشــتغال.زایی.مســتقیم.در.دنیا.اشــاره.کرد.و.افزود:.هرگاه.صنعت.ساختمان.
تضعیف.شده،.بیکاران.زیادی.به.کشور.تحمیل.کرده.است.

وی.با.تاکید.بر.اینکه.قطعا.با.اعمال.سیاست.های.درست.می.توانیم.به.تحقق.سهم.بیش.از.

25.درصدی.صنعت.ســاختمان.در.تولید.ناخالص.داخلی.و.سهم.15.درصدی.اشتغال.صنعت.

ساختمان.امیدوار.باشیم،.گفت:.درحال.حاضر.ضعف.در.تصمیم.گیری.و.توزیع.منابع.وجود.دارد.

و.زمانی.که.منابع.را.در.صنعت.ســاختمان.محدود.کنیم.این.منابع.به.بازارهای.موازی.هدایت.
می.شود.که.می.تواند.اقتصاد.را.با.مشکل.مواجه.کند.

  ورود کشورهای اروپایی به صنعت ساختمان ایران
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پنجره.ایرانیان؛.مجمع.عمومی.عادی.ســالیانه.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.با.حضور.
شرکت.های.عضو.برگزار.شد.

در.این.جلســه.ابتدا.گزارشی.از.عملکرد.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ارائه.شد.و.در.

ادامه.اهداف.ســال.آتی.این.مجمع.مشخص.شد..همچنین.با.ارائه.آمار.جایگاه.ایران.
در.صنعت.آلومینیوم.در.منطقه.خاورمیانه.مشخص.شد.

در.ابتدای.جلسه،.ابوالفضل.رضایی.دبیر.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.به.ارائه.گزارش.

مختصری.از.عملکرد.این.سندیکا.طی.ســال.گذشته.پرداخت..از.مهم.ترین.اقدامات.

ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.تثبیت.جایگاه.سندیکا.به.عنوان.یک.تشکل.تخصصی.و.

تالش.در.راستای.حفظ.منافع.اعضا،.صنف.و.صنعت.آلومینیوم.کشور.بود..هیات.مدیره.

این.سندیکا.سعی.کرده.تا.با.حضور.و.مشارکت.مستمر.در.مراکز.و.نهادها.تصمیم.گیر.

و.تصمیم.ســاز.جایگاه.خود.را.به.عنوان.یک.تشکل.تخصصی.ثبت.و.در.راستای.منافع.

اعضــا.گام.بردارد..وی.ادامه.داد.با.تالش.های.صورت.گرفته.نگرش.مثبت.بســیاری.

از.نهادها.نســبت.به.ســندیکا.به.عنوان.یک.مرجع.کالن.صنفی.و.صنعتی.به.همراه.

داشته.و.نهادهای.تصمیم.ساز.را.قانع.نموده.تا.در.اتخاذ.سیاست.های.مرتبط.با.صنعت.

آلومینیوم.نظرات.و.پیشــنهاد.های.سندیکا.را.کســب.و.در.اغلب.موارد.پیشنهاد.های.
سندیکا.را.اجرایی.کند.

در.ادامه.رضایی.دیگر.اقدام.این.ســندیکا.در.ســال.گذشته.را.تاثیرگذاری.در.نظام.

قیمت.گذاری.و.توزیع.کاال.بیان.کرد.و.گفت:.قیمت.گذاری.و.توزیع.ماده.اولیه.یکی.از.

مهم.ترین.عوامل.تاثیرگذار.بر.صنعت.آلومینیوم.اســت..طی.سال.های.گذشته.با.توجه.

به.نوسانات.متعدد.قیمت.های.جهانی.و.داخلی.قسمت.عمده.ای.از.فعالیت.هیات.مدیره.
سندیکا.بر.این.بخش.متمرکز.شد.

ســایر.بخش.های.فعالیت.ســندیکای.صنعت.آلومینیوم.کشــور.نیز.عبارت.بود.از:.

اصالحات.تعرفه.ای،.حضور.ملموس.در.سمینارها،.کنفرانس.ها.و.نمایشگاه.ها،.معرفی.

برندهای.برتر،.تالش.در.جهت.بهبود.اطالع.رسانی.
وی.در.ادامه.برنامه.های.در.دســت.اجرای.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.برای.سال.
جاری.را.این.گونه.برشمرد:.تالش.و.برنامه.ریزی.جهت.راه.اندازی.سایت.اطالع.رسانی.
ســندیکا،.تالش.در.جهت.جمع.آوری.بانک.جامع.اطالعاتی.صنایع.آلومینیوم.کشور،.
برنامه.ریــزی.جهت.افزایش.و.اجرای.دوره.های.آموزش.متناســب.با.نیاز.بســترهای.
مختلف.صنعت.آلومینیوم،.تالش.در.جهت.حذف.واردات.محصوالت.مشــابه.داخل،.
تالش.در.جهت.پایش.خریداران.واقعی.آلومینیوم.در.بورس.کاال.جهت.شفافیت.بیشتر.

در.نظام.توزیع.بین.واحدهای.تولیدی.
همچنین.در.ادامه.مجمع.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.هوشــنگ.گودرزی.رئیس.
ســندیکا.به.ارائه.گزارش.مختصری.از.صنعت.آلومینیوم.کشور.پرداخت..وی.گفت:.در.
سال.گذشته.337.هزار.تن.شــمش.آلومینیوم.در.کشور.تولید.شد.درحالی.که.ظرفیت.
تولید.شــمش.آلومینیوم.کشــور.430.هزار.تن.بود..ساالنه.5.میلیون.و.200.هزار.تن.
شمش.آلومینیوم.در.منطقه.خاورمیانه.تولید.می.شود.که.سهم.ایران.در.این.تولید.تنها.

7.درصد.است.
وی.افزود:.میزان.صادرات.آلومینیوم.کشــور.در.سال.گذشته،.204.هزار.تن.بود.که.
از.این.رقم.190.هزار.تن.مربوط.به.شــمش.آلومینیوم.بود..میزان.واردات.محصوالت.

آلومینیوم.به.کشور.در.سال.96.معادل.226.هزار.تن.بود.
در.ادامه.رئیس.سندیکا.به..خصوصی.سازی.دو.شرکت.آلومینیوم.المهدی.و.هرمزال.
اشاره.کرد.و.گفت:.پس.از.خصوصی.ســازی.دو.شرکت.آلومینیوم.المهدی.و.هرمزال.
دیگــر.محصول.خود.را.در.بورس.به.فروش.نمی.رســانند.و.تولید.آلومینیوم.شــرکت.
ایرالکو.کفاف.نیاز.بازار.تقاضای.داخلی.را.نمی.دهد،.بنابراین.باید.برای.این.امر.چاره.ای.

اندیشیده.شود.
وی.افزود:.شــمش.عرضه.شده.در.بورس.کاال.در.بســیاری.از.موارد.توسط.واسطه.
گران.خریداری.شده.و.یا.در.بازار.آزاد.باقیمت.باالتری.فروخته.می.شود.یا.صادر.می.شود.

که.با.رایزنی.با.بورس.کاال.به.دنبال.حل.این.مشکل.هستیم.
در.3.ماه.ابتدایی.ســال.جاری.13.هزار.تن.محصول.آلومینیومی.با.ارز.4200.تومان.
به.کشــور.وارد.شده.که.قیمت.این.محصوالت.حتی.از.قیمت.شمش.خام.تولیدی.در.

کشور.نیز.باالتر.است.و.این.امر.لطمه.ای.جدی.به.تولیدکنندگان.داخلی.می.زند.
هوشــنگ.گودرزی.گفت:.ازاین.پس.واردات.محصــوالت.آلومینیومی.تنها.با.تایید.
مراجع.ذی.صــالح.امکان.پذیر.خواهد.بود.و.امیدواریم.ایــن.قانون.موجب.حمایت.از.
تولیدکنندگان.پایین.دســت.باشــد..در.شرایط.فعلی.کشــور،.تامین.ماده.اولیه.صنایع.
باالدست.آلومینیوم.یکی.از.مهم.ترین.چالش.های.این.صنعت.است.که.امیدواریم.این.

مشکل.با.همکاری.وزارت.صنعت.حل.شود.

  مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنایع آلومینیوم برگزار شد

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.مارال.پروفیل.ارس.از.سراسر.کشور.نمایندگی.فروش.می.پذیرد.
شرکت.مارال.پروفیل.ارس.تولیدکننده.جدیدترین.پروفیل.های.در.و.پنجره.کامپوزیتی،.
به.شــرکت.های.متقاضــی،.نمایندگی.فروش.اعطــا.می.کند..ایــن.پروفیل.ها.به.صورت.
کامپوزیتی.و.با.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.ســی.ترمال.بریک.شــده.ســاخته.شــده.اســت..
پروفیل.های.کامپوزیتی.ترکیبی.یو.پی.وی.سی-آلومینیوم.برای.اولین.بار.در.ایران.با.تنوع.

رنگ.در.هر.دو.طرف.عرضه.می.شوند.
گفتنی.اســت،.شــرکت.مارال.پروفیــل.ارس،.تولیدکننده.پروفیل.هــای.آلومینیومی.
اختصاصی.و.ترمال.بریک،.پروفیل.هــای.کامپوزیتی.و.پنجره.های.دوجداره.ترمال.بریک.

در.کشور.است.

  اعطای نمایندگی فروش توسط مارال پروفیل ارس
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پنجره.ایرانیان؛.نخستین.نمایشــگاه.تخصصی.جامع.صنعت.ساختمان.ایران.

در.کشور.تاجیکستان.توســط.شرکت.نمایشگاه.های.بین.المللی.استان.اصفهان.
برگزار.می.شود.

نخستین.نمایشگاه.تخصصی.جامع.صنعت.ساختمان.ایران.در.کشور.تاجیکستان.

که.حمایت.های.الزم.از.ســوی.ســازمان.توســعه.تجارت.ایران،.اتــاق.بازرگانی.

تاجیکســتان.و.ســفارت.خانه.های.دو.کشور.را.دریافت.کرده.اســت.از.14.تا.17.
اسفندماه.97.در.شهر.خجند.تاجیکستان.برگزار.خواهد.شد.

حوزه.های.مختلف.مرتبط.با.صنعت.ساختمان.مانند.آجر.و.سفال،.صنعت.سنگ،.

صنایع.معدنی،.کاشی.و.ســرامیک،.صنایع.سرمایشی.و.گرمایشی.)برقی(،.صنایع.

بــرق،.الکترونیک.و.مخابرات،.رنگ.و.رزین،.فوالد.و.آهن،.لوله.و.اتصاالت.فلزات.

غیرآهنی،.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.ســی،.در.های.ضدسرقت،.چینی.و.سرامیک.

و....ازجمله.موارد.ارائه.شده.در.این.نمایشگاه.است.و.عموم.فعاالن.صنعت.ساختمان.
امکان.حضور.در.این.نمایشگاه.و.ارائه.دستاوردهای.خود.را.خواهند.داشت.

همچنین.صنایعی.مانند.صنعت.ســیمان.و.گچ،.تجهیزات.حمل.ونقل.ساختمانی،.

عایق.های.رطوبتی،.حرارتی.و.صوتی،.تکنولوژی.جابجایی.)نقاله،.باالبر،.آسانسور،.

پله.برقی(،.مهندسین.مشاور.درزمینه.جاده.سازی،.پل.ســـازی،.سدسازی.و.تونل.و.

صنایع.دکوراسیون.داخلی.خانه.و.آشپزخانه.)مبلمان،.لوستر،.موکت.و...(.می.توانند.

با.حضور.در.نمایشــگاه،.به.بررســی.بازار.بکر.کشور.تاجیکســتان.در.حوزه.های.
ساختمانی.بپردازند.

این.نمایشــگاه.در.حالی.برگزار.می.شود.که.تاجیکســتان.نزدیک.ترین.شریک.

اقتصادی.و.سیاســی.ایران.در.آســیای.میانه.به.شــمار.مــی.رود.و.دروازه.ورود.

محصوالت.و.تکنولوژی.ایرانی.به.بازار.مصرف.آســیای.مرکزی.به.شمار.می.رود..

این.کشــور.همچنین.نیاز.بســیاری.به.خدمات.فنی.و.مهندســی.به.ویژه.درزمینه.

ساخت.وســاز.و.توسعه.زیرساخت.ها.دارد.که.ســبب.می.شود.شرایط.مطلوبی.برای.

فعاالن.حوزه.ساختمانی.ایران.ایجاد.شود.
فرصت.های.بسیاری.برای.ســرمایه.گذاری.در.کشور.تاجیکستان.وجود.دارد.که.
از.آن.جمله.می.توان.به.تولید.مصالح.ســاختمانی.و.بهداشــتی،.ارائه.خدمات.فنی.
و.مهندســی،.ساخت.و.بازســازی.مجتمع.های.مســکونی.و.هتل.ها،.تولید.صنایع.
شیمیایی.و.تولید.مصنوعات.چوبی.اشاره.کرد.که.سبب.می.شود.این.کشور.به.عنوان.

منطقه.ای.بکر.برای.سرمایه.گذاری.بهتر.شناخته.شود.
نخستین.نمایشگاه.تخصصی.جامع.صنعت.ساختمان.ایران.در.کشور.تاجیکستان.
که.توسط.شــرکت.نمایشگاه.های.بین.المللی.اســتان.اصفهان.برگزار.می.شود،.از.
ویژگی.های.منحصربه.فردی.نیز.برخوردار.اســت..حضــور.مقامات.بلندپایه.دولت.
تاجیکســتان.در.مراسم.افتتاحیه.و.بازدید.از.نمایشگاه،.نظارت.اتاق.بازرگانی.کشور.
تاجیکســتان.بر.قراردادهای.تجاری.منعقدشــده.در.نمایشگاه.و.برگزاری.جلسات.
تجاری.اختصاصی.با.مســئوالن.و.برخی.فعاالن.اقتصادی.کشــور.تاجیکستان.از.

ویژگی.های.این.نمایشگاه.به.شمار.می.رود.
گفتنی.اســت،.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشگاه.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.

کسب.اطالعات.بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

  نخستین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان ایران در تاجیکستان

پنجره.ایرانیان؛.بازرگانی.اورانوس.با.صدور.اطالعیه.ای.بر.انحصاری.بودن.نمایندگی.
نخ.کورد.KORD.ترکیه.در.ایران.تاکید.کرد.
متن.اطالعیه.صادرشده.به.این.شرح.است:

بــا.توجه.به.نوســانات.قیمت.و.با.عنایت.به.شــرایط.اقتصادی.که.به.سواســتفاده،.

گرانفروشــی.و.حتی.ارائه.کاالی.تقلبی.توســط.برخی.افراد.منجر.شده،.اعالم.می.دارد.

بازرگانی.اورانوس.کماکان.تنها.نماینده.رســمی.و.انحصاری.شــرکت.KORD.ترکیه.

بوده.و.فعال.در.این.حوزه.می.باشــد..صرفا.جهت.اطالع.و.در.صورت.صالحدید،.قبل.از.

هرگونه.دادوستد.می.توانید.با.مجموعه.اورانوس.تماس.و.از.اصالت.و.قیمت.واقعی.کاال.

آگاه.شوید..این.مکتوب.مزید.اطالع.و.جهت.جلوگیری.از.سواستفاده.بعضی.اشخاص.و.
حمایت.از.کلیه.تولیدکنندگان.و.فعاالن.محترم.کشور.در.این.حوزه.صادر.گردیده.است.

KORD اطالعیه بازرگانی اورانوس نماینده انحصاری نخ  
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پنجره.ایرانیان؛.نمایشگاه.صنعت.ســاختمان.و.صنایع.وابسته.کرمان.شهریورماه.97.
برگزار.می.شود.

نمایشگاه.صنعت.ساختمان.و.صنایع.وابسته.کرمان.از.6.تا.9.شهریورماه.97.در.محل.
دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.استان.کرمان.برگزار.می.شود.

گفتنی.است؛.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشگاه.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.کسب.
اطالعات.بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

پنجره.ایرانیان؛.نمایشــگاه.ساختمان.و.صنایع.وابســته.منطقه.آزاد.اروند.آبان.ماه.97.
برگزار.می.شود.

نمایشگاه.ســاختمان.و.صنایع.وابســته.منطقه.آزاد.اروند.از.22.تا.25.آبانماه.1397.

درمحل.نمایشگاه.های.بین.المللی.منطقه.آزاد.اروند.به.آدرس.آبادان،.دهکده.مریم،.بلوار.
قایقرانی،.سازمان.منطقه.آزاد.اروند.برگزار.می.شود.

گفتنی.است،.عالقه.مندان.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.کسب.اطالعات.بیشتر.به.وبسایت.
سازمان.منطقه.آزاد.اروند.مراجعه.کنند.

  نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته کرمان 97

  نمایشگاه صنعت ساختمان منطقه آزاد اروند 97

پنجره.ایرانیان؛.جلسه.هم.اندیشی.مدیران.شرکت.تکنما.پی.وی.سی.سپاهان.)واناوین(.
و.نمایندگی.های.استانی.برگزار.شد.

جلســه.هم.اندیشی.مدیران.و.نمایندگان.استانی.شــرکت.تکنما.پی.وی.سی.سپاهان.

جهت.مشخص.کردن.استراتژی.فروش.این.مجموعه.در.هتل.استقالل.تهران.برگزار.

شــد..واناوین.هدف.از.تشکیل.این.جلســه.را.که.با.حضور.نمایندگی.های.فروش.این.

شرکت.در.سراسر.کشور.همراه.بود،.ایجاد.ثبات.در.شرایط.فروش.محصوالت.و.بررسی.
راهکارهای.تامین.مواد.اولیه.عنوان.کرد.

گفتنی.است،.شرکت.تکنما.پی.وی.سی.ســپاهان.درزمینه.تولید.پروفیل.در.و.پنجره.
یو.پی.وی.سی.بانام.تجاری.واناوین.در.کشور.فعالیت.می.کند.

  هم اندیشی مدیران واناوین و نمایندگان استانی

پنجره.ایرانیان؛.جانمایی.متقاضیان.غرفه.های.ویژه.در.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.
پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.از.روز.دوشنبه.1.مردادماه.97.آغاز.شده.است.

تعیین.مکان.غرفه.های.ویژه.خارج.از.روال.معمول.انتخاب.اینترنتی.انجام.می.شود..لیکن.

بــا.توجه.به.اینکه.تعداد.متقاضیان.غرفه.های.ویژه.بیشــتر.از.ظرفیت.و.تعداد.موجود.این.

غرفه.ها.است.لذا.از.سوی.ســتاد.برگزاری.نمایشگاه،.اولویت.زمانی.پیش.ثبت.نام،.مالک.

واگــذاری.غرفه.های.ویژه.خواهد.بود..زمان.جانمایی.اینترنتی.متقاضیان.غرفه.های.عادی.

که.پیش.ثبت.نام.خود.را.جهت.حضور.در.نمایشــگاه.انجام.داده.اند.به.زودی.اطالع.رسانی.
خواهد.شد.

گفتنی.اســت،.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.به.عنوان.

بزرگ.ترین.رویداد.تخصصــی.در.حوزه.صنعت.در.و.پنجره.در.منطقه.خاورمیانه،.از.تاریخ.

3.تا.6.بهمن.ماه.ســال.جاری.توسط.شرکت.بین.المللی.بازرگانی.و.نمایشگاهی.تهران.در.
محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

  آغاز جانمایی غرفه های ویژه دهمین نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره.ایرانیان؛.ســومین.دوره.نمایشــگاه.در.و.پنجره،.کاشی.و.سرامیک.و.تجهیزات.
بهداشتی.ساختمان.زنجان.آبان.ماه.97.برگزار.می.شود.

ســومین.دوره.نمایشــگاه.در.و.پنجره،.کاشی.و.ســرامیک.و.تجهیزات.بهداشتی.

ســاختمان.زنجان.در.تاریخ.2.تا.6.آبان.ماه.97.در.شــرکت.نمایشگاه.های.بین.المللی.
کاسپین.برگزار.می.شود.

گفتنی.است،.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشگاه.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.کسب.
اطالعات.بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

پنجره.ایرانیان؛.هفدهمین.نمایشگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.اراک.مهرماه.1397.
برگزار.می.شود.

هفدهمین.دوره.نمایشگاه.ساختمان،.سیستم.های.گرمایشی.و.سرمایشی.اراک.

در.تاریخ.3.تــا.6.مهرماه.97.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.بین.المللی.اراک.
برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشــگاه.می.توانند.برای.کســب.
اطالعات.بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

  نمایشگاه در و پنجره و تجهیزات ساختمان زنجان

  هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اراک

پنجره.ایرانیان؛.دومین.دوره.نمایشــگاه.خانه.مدرن.و.ایده.آل.مشــهد.آبان.ماه.97.
برگزار.می.شود.

دومین.دوره.نمایشگاه.خانه.مدرن.و.ایده.آل.مشهد.در.تاریخ.22.تا.25.آبان.ماه.97.

در.محل.دائمی.نمایشــگاه.بین.المللی.مشهد.برگزار.می.شود..نمایشگاه.خانه.مدرن.و.

ایده.آل.مشــهد.درزمینه.دکوراسیون.و.تزیینات.ساختمان،.مبلمان،.لوستر.و.چراغ.های.
تزیینی،.خانه،.آشپزخانه.و.لوازم.خانگی،.فرش.و.تابلو.فرش.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشــگاه.می.توانند.براتی.ثبت.نام.و.
کسب.اطالعات.بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

  نمایشگاه خانه مدرن و ایده آل مشهد 97

پنجره.ایرانیان؛.یازدهمین.نمایشــگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.لرستان.آبان.ماه.
1397.در.خرم.آباد.برگزار.می.شود.

یازدهمین.دوره.نمایشگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان،.کاشی.و.سرامیک.خرم.آباد.در.

تاریخ.21.تا.25.آبان.ماه.97.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.استان.لرستان.

برگزار.می.شــود..نمایشگاه.صنعت.ساختمان.لرســتان.که.در.رشته.های.در.و.پنجره،.

سیستم.های.سرمایشی.و.گرمایشــی،.ماشین.آالت.و.تجهیزات.ساختمان،.آسانسور.و.

پله.برقی،.تاسیســات،.تهویه.مطبوع،.سونا.و.استخر،.سنگ،.کاشی.و.سرامیک.برگزار.
می.شود.از.ساعت.17.تا.22.پذیرای.عموم.بازدیدکنندگان.خواهد.بود.

گفتنی.اســت،.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.نمایشــگاه.می.توانند.برای.ثبت.نام.و.
کسب.اطالعات.بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

  یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان لرستان
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پنجره.ایرانیــان؛.افزایش.مالیات.بــه.صورت.پلکانی.

برای.افرادی.که.منازل.خود.را.با.قیمت.باالتر.از.ســقف.

تعیین.شده.اجاره.می.دهند.می.تواند.راه.حلی.برای.کنترل.

قیمت.ها.باشــد،.البته.باید.جلوی.راه.های.گریز.از.قانون.
نیز.بسته.شود.

سیداحســن.علوی.در.گفت.وگو.با.ایســنا.در.ارزیابی.از.

بازار.اجاره.بها،.بیان.کرد:.امروز.قیمت.های.اجاره.بها.واقعی.

نیست.و.غیرمنطقی.است..شاید.نیاز.باشد.سالی.10.درصد.

بر.اســاس.تورم.نرخ.اجاره.بهــا.افزایش.یابد.اما.اینکه.در.

یک.بازه.زمانی.قیمت.ها.به.صورت.سرسام.آوری.افزایش.

می.یابد.کامال.غیرمنطقی.است.که.فشار.آن.بر.روی.قشر.
کارمند.و.کارگر.وارد.می.شود.

وی.در.ادامــه.گفــت:.با.افزایش.تورم.شــاهد.افزایش.

قیمت.مصالح.ساختمانی.و.وســایل.تاسیساتی.هستیم.و.

شاهد.هستیم.که.افراد.به.صورت.خودسرانه.نیز.قیمت.ها.

را.افزایش.دادند..افزایش.قیمت.مصالح.ساختمانی.در.بازه.

کنونی.نمی.تواند.بر.روی.قیمت.ها.تاثیرگذار.باشــد.اما.در.
آینده.نه.چندان.دور.تاثیر.خود.را.نشان.می.دهد.

علوی.در.ادامه.تصریح.کرد:.از.آنجا.که.دولت.سیســتم.

نظارتی.مناسبی.ندارد.و.حتی.برخی.از.بنگاه.های.معامالتی.

نیز.کد.رهگیــری.ندارند.دولت.باید.نظارت.عالی.بر.روی.

بازار.مسکن.داشته.باشــد.وگرنه.هر.کسی.برای.خودش.

قیمتی.تعیین.می.کنــد،.همانطور.که.اکنون.این.اتفاق.در.
حال.رخ.دادن.است.

وی.خاطرنشان.کرد:.دولت.باید.به.طور.ویژه.از.طریق.

کارگروه.و.کمیته.ای.بر.روی.قیمت.ها.نظارت.داشته.باشد.

و.با.برنامه.ریزی.قیمت.هــا.را.در.مناطق.مختلف.تعیین.

کنــد..تا.زمانی.که.دولت.خودش.به.طور.مســتقیم.وارد.
نشود.نابسامانی.در.بازار.مسکن.نیز.دیده.خواهد.شد.

علوی.در.پاسخ.به.این.ســوال.که.آیا.افزایش.پلکانی.

مالیات.بــرای.مالکان.به.صورتی.کــه.اگر.فردی.500.

تومان.اجاره.بگیرد.ملزم.بــه.پرداخت.10.درصد.مالیات.

باشــد.و.فردی.که.یــک.میلیون.اجاره.بگیــرد.ملزم.به.

پرداخت.20.درصد.مالیات.باشــد،.چه.میزان.می.تواند.در.

مهار.قیمت.ها.در.بازار.مســکن.موثر.باشد؟.اظهار.کرد:.

افزایش.مالیات.به.صورت.پلکانی.برای.افرادی.که.منازل.

خود.را.با.قیمت.های.باالتر.از.ســقف.تعیین.شــده.اجاره.

می.دهنــد.می.تواند.یک.راه.حل.بــرای.کنترل.قیمت.ها.

باشد،.ما.نیز.از.قبل.گفته.بودیم.که.باید.از.مالکان.مالیات.

گرفته.شــود.اما.باید.راه.های.گریــز.از.قانون.نیز.گرفته.

شود..ما.شاهد.بودیم.که.افراد.با.منعقد.کردن.قرارداد.در.

بین.خودشــان.به.محضر.و.بنگاه.ها.مراجعه.نمی.کردند.و.

منزل.را.خود.به.اجاره.می.دادند،.باید.نظارتی.جدی.با.این.
قانون.همراه.باشد.

پنجره.ایرانیان؛.معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.گفت:.با.توجه.به.ضعف.موجود.در.آیین.نامه.

ساخت.وســاز.اماکن.ویژه.و.عمومی.کشــور،.ظرف.دو.ماه.آینــده.آیین.نامه.جدید.را.ابالغ.
خواهیم.کرد.

به.گزارش.ایسنا،.محمدجعفر.علیزاده.در.نشست.شورای.فنی.استان.کرمانشاه.در.14.مرداد،.

با.تاکید.بر.اینکه.آیین.نامه.ساخت.وســاز.ســاختمان.های.ویژه.همچون.بیمارستان.ها.و.اماکن.

عمومی.کشور.دارای.ضعف.هایی.است،.افزود:.با.توجه.به.تجارب.زلزله.های.گذشته.و.خساراتی.

که.به.این.نوع.از.ســاختمان.ها.وارد.شده،.سال.گذشــته.پس.از.زلزله.کرمانشاه.کار.ویرایش.و.
اصالح.این.آیین.نامه.در.دستور.کار.قرار.گرفت.

وی.تصریح.کرد:.آیین.نامه.جدید.ساخت.وســاز.که.یک.نقطه.عطف.در.تاریخ.ساخت.وســاز.
اماکن.ویژه.کشور.است،.ظرف.دو.ماه.آینده.آماده.و.ابالغ.خواهد.شد.

معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.همچنین.با.اشاره.به.زلزله.21.آبان.سال.گذشته.استان.کرمانشاه.

و.تخریب.بیمارســتان.تازه.ســاز.اســالم.آباد.غرب.در.این.زلزله،.اظهار.کرد:.در.همان.روزهای.

نخســت.پس.از.زلزله.تیم.هایی.را.به.منظور.ارزیابی.میزان.خسارات.به.این.بیمارستان.اعزام.و.
اقدام.به.شکایت.از.پیمانکار.کردیم.

وی.بــا.بیان.اینکه.در.این.مدت.مباحث.فنی.نیز.انجام.گرفت،.گفت:.پس.از.انجام.ارزیابی.ها.

مشخص.شد.که.تاسیســات.این.بیمارستان.کامال.سالم.مانده،.لذا.بر.اساس.جمع.بندی.مراجع.
تصمیم.گیرنده.به.این.نتیجه.رسیدیم.که.این.بیمارستان.قابل.مقاوم.سازی.است.

معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.هزینه.مقاوم.سازی.این.بیمارستان.را.20.درصد.هزینه.بازسازی.

آن.دانست.و.افزود:.همچنین.زمان.مورد.نیاز.برای.مقاوم.سازی.این.بنا.یک.پنجم.مدت.بازسازی.
آن.خواهد.بود.

وی.با.اشاره.به.دریافت.حکم.مقاوم.سازی.این.بیمارستان.از.دادستان.اسالم.آباد.غرب،.عنوان.

کرد:.پس.از.دریافت.این.حکم.کار.مقاوم.سازی.را.آغاز.کردیم.که.30.تا.40.درصد.هم.پیشرفت.
فیزیکی.دارد.

وی.در.پایان.به.وجود.اختالف.نظرهای.موجود.بر.سر.مقاوم.سازی.یا.بازسازی.این.بیمارستان.

اشاره.کرد.و.یادآور.شد:.در.این.پروژه.پراکنش.تخصص.کارشناسان.را.داریم،.درحالی.که.باید.از.
متخصصین.سازه.استفاده.کنیم،.لذا.این.موضوع.باید.در.دستور.کار.قرار.گیرد.

  افزایش پلکانی مالیات برای مالکان خانه راه حلی برای کنترل اجاره بهاست

  آیین نامه جدید ساخت وساز اماکن ویژه به زودی ابالغ می شود
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پنجره.ایرانیــان؛.رئیس.مرکز.تحقیقات.راه.،.مســکن.و.

شهرسازی.با.تاکید.بر.اینکه.در.کشور.در.حوزه.مسکن.کمتر.

تحقیقات.کاربردی.و.اجرایی.صورت.گرفته.است،.گفت:.ما.

نمی.توانیم.مســکن.را.در.هوا.یا.دریا.بنا.کنیم؛.از.این.رو.نیاز.
است.تا.مطالعاتی.در.حوزه.مسکن.در.کشور.صورت.گیرد.

به.گزارش.ایســنا،..دکتر.شــکرچی.زاده.امروز.در.سمینار.

تخصصی.سیاســت.های.توســعه.زمین.با.تاکید.بر.اینکه.ما.

برای.ساخت.مسکن.نیاز.به.زمین.داریم،.اظهار.کرد:.نمی.توان.

مسکن.را.روی.هوا.یا.در.دریا.ساخت،.از.این.رو.مسئله.زمین.
و.مسکن.از.مقوله.های.بسیار.مهم.به.شمار.می.رود.

وی.بــا.تاکید.بر.اینکه.این.در.حالی.اســت.که.در.مقوله.

مســکن.و.زمین.کمتر.تحقیقات.علمی.انجام.شــده.است،.

ادامه.داد:.این.مرکز.در.گذشته.در.حوزه.ساختمان.و.مسکن.

مطالعاتی.انجام.داده.اســت؛.از.این.رو.در.زمینه.تحقیقات.در.
حوزه.مسکن.در.این.مرکز.سابقه.ای.وجود.دارد.

وی.با.تاکید.بر.اینکه.مطالعه.در.حوزه.مســکن.جزو.شرح.

وظایف.این.مرکز.محســوب.می.شــود،.ادامه.داد:.از.این.رو.

پرداختن.به.مســکن.بدون.پرداختن.به.مقوله.زمین.جامع.و.
کامل.نخواهد.بود.

رئیس.مرکز.تحقیقات.راه.،.مســکن.و.شهرسازی.اضافه.

کرد:.این.در.حالی.اســت.که.واقعه.ناخوشــایندی.که.پیش.

روی.ما.قرار.دارد،.این.است.که.ما.در.حوزه.مسکن.به.اندازه.

کافی.مطالعات.راهبردی.و.کاربردی.انجام.نداده.ایم،.ضمن.
آنکه.محققان.نیز.بر.روی.مسئله.زمین.متمرکز.نشده.اند.

شکرچی.زاده.با.اشاره.به.وجود.دانشجویان.دکتری.و.ارشد.

در.کشور.خاطرنشــان.کرد:.افراد.دانش.آموخته.نیز.تنها.به.

مسائل.مهندسی.مسکن.و.معماری.مانند.موضوعات.زلزله.

و.ژئوتکنیک.متمرکز.شــده.اند.و.تعــداد.اندکی.از.محققان.

هســتند.که.در.حوزه.برنامه.ریزی.و.اقتصاد.مســکن.وارد.

شده.اند؛.این.در.حالی.است.که.اقتصاد.کشور.درگیر.موضوع.

مسکن.شده.است،..ولی.ذهن.محققان.بر.روی.این.موضوع.
متمرکز.نیست.

وی.با.اشــاره.به.تدوین.آئین.نامه.هــا.و.ضوابط.متعدد.بر.

روی.ســاختمان.در.این.مرکز،.یادآور.شد:.از.نظر.آئین.نامه.ها.

و.ضوابط.مربوط.به.آن.در.تراز.بین.المللی.هســتیم،.ولی.در.
مقوله.مسکن.نیز.تحقیقات.قابل.توجهی.انجام.نشده.است.
رئیس.مرکز.تحقیقات.راه.،.مســکن.و.شهرسازی.با.اشاره.
به.اقدامات.این.مرکز.در.حوزه.مســکن.یادآور.شــد:.در.این.
مرکز.تحقیقاتی.آزمایشــگاه.معتبر.و.مجهزی.در.حوزه.های.
سخت.افزار،.مصالح،.زلزله.و.بتن.ایجاد.شده.است.و.مطالعات.
آن.ها.مربوط.به.ساختمان.است،.ولی.کمتر.به.مسئله.مسکن.

توجه.شده.است.
وی.با.اشاره.به.راه.اندازی.پژوهشکده.مالی.و.اقتصادی.در.
این.مرکز.تحقیقات.از.ســال.93.اظهارکرد:.این.پژوهشکده.

که.در.حوزه.اقتصاد.و.مسکن.فعال.است،.در.تالش.است.تا.

بتوانــد.از.ظرفیت.های.علمی.موجود.در.این.مرکز.تحقیقات.
برای.حل.مشکالت.حوزه.مسکن.استفاده.کند.

شــکرچی.زاده.ایران.را.سرزمینی.پهناور.و.دچار.مشکالت.

زمین.توصیف.کرد.و.ادامه.داد:.این.موضوع.در.کالن.شهرها.

با.مقوله.کمبود.زمین.مطرح.شــده.است،.چرا.که.نمی.توانیم.
زمین.را.به.جای.دیگری.که.تقاضا.وجود.دارد،.منتقل.کرد.

رئیس.مرکز.تحقیقات.راه.،.مســکن.و.شهرسازی.با.تاکید.

بر.اینکه.سیاســت.گذاری.در.حوزه.زمین.نیازمند.پرداختن.به.

اصول.اجتماعی.و.حقوقی.اســت،.خاطرنشان.کرد:.در.کشور.

در.بعــد.حاکمیتی.نیــاز.داریم.تا.برای.رفــع.نیازهای.حوزه.

شهرسازی،.سیاســت.گذاری.های.منسجمی.در.حوزه.زمین.

صورت.گیرد،.چرا.که.بهره.برداری.از.منابع.محدود.می.تواند.
به.برطرف.کردن.نیازهای.شهروندان.منجر.شود.

  تالش برای رفع چالش های زمین و مسکن در پژوهشکده مالی و اقتصادی

پنجره.ایرانیان؛.به.زودی.عملیات.ســاخت.و.ساز.برای.مستاجرین.در.مناطق.زلزله.
زده.شروع.خواهد.شد.

به.گزارش.ایسنا،.مهرداد.ساالری.در.بازدید.از.مناطق.زلزله.زده.استان،.افزود:.طبق.

آخرین.آماری.که.گرفتیم.به.طور.متوسط.52.تا.53.درصد.کل.مناطق.زلزله.زده.شامل.

شــهری.و.روستایی.بازسازی.شده.و.بر.اساس.اقداماتی.که.انجام.شده.و.پیگیری.که.
کردیم.در.هر.روز.15.واحد.در.این.مناطق.در.حال.بهره.برداری.است.

وی.گفــت:.طبق.برنامه.ریزی.های.صورت.گرفته.قرار.بود.12.هزار.و.500.واحد.در.

مناطق.روستایی.تا.قبل.از.شهریور.ماه.به.بهره.برداری.برسد،.اما.طبق.آخرین.آمار.بنیاد.

مســکن.حتی.فرازتر.از.برنامه.ریزی.های.صورت.گرفته.کار.انجام.شده.و.برنامه.ریزی.

برای.ســاخت.16.هزار.و.500.واحد.مــورد.پیگیری.قرار.گرفته.که.این.تعداد.حتی.از.
برنامه.ریزی.ها.هم.بیشتر.است.

معاون.هماهنگی.امور.عمرانی.اســتانداری.کرمانشــاه.ادامه.داد:.در.مناطق.شهری.

هم.ســرپل.ذهاب.امروز.به.کارگاه.بزرگ.ساختمانی.تبدیل.شده.و.با.این.روند.زودتر.

از.برنامه.ریزی.ها.که.قرار.بود.ساخت.وســازها.در.این.مناطق.تا.پایان.ســال.1398.به.
بهره.برداری.برسد.و.قبل.از.این.زمان.آماده.بهره.برداری.خواهند.شد.

وی.خاطرنشــان.ساخت:.1300.میلیارد.تومان.خسارت.به.ابنیه.اداری.وارد.شده.که.

دولت.540.میلیارد.تومان.برای.این.موضوع.تامین.اعتبار.کرده،.اما.چون.اولویت.کاری.

برای.ما.مردم.بوده.کارها.را.فعال.روی.ساخت.و.ساز.منازل.متمرکز.کرده.ایم.که.مردم.

در.این.مناطق.هر.چه.ســریعتر.سرپناه.پیدا.کنند،.هر.چند.که.دستگاه.های.دولتی.هم.
کارهای.تعمیراتی.خود.را.شروع.کرده.اند.

ساالری.گفت:.برای.مستاجران.در.تالش.هستیم.که.زمین.برای.این.افراد.از.طریق.

وزارت.راه.و.شهرســازی.در.نظر.گرفته.شود.و.به.زودی.عملیات.ساخت.وسازها.برای.

مســتاجران.شروع.خواهد.شد،.به.طوریکه.در.شهر.قصرشیرین.زمین.تامین.شده.و.در.
سرپل.ذهاب.هم.در.حال.شناسایی.زمین.هستیم.

  ساخت و ساز برای مستاجران زلزله زده کرمانشاه به زودی آغاز می شود



13
ه.1

ـار
شم

...
97
ور.

هری
..ش

م..
زده

ل.یا
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ
ساز

ت و 
اخ

رس
بـا

اخ

71

پنجره.ایرانیان؛.ریال.این.روزها.بحران.کم.ســابقه.ای.را.

تجربه.می.کند.که.از.سپتامبر.2012.تاکنون.بی.سابقه.بوده.

است؛.اما.از.دید.استیو.هنکه،.اقتصاددان.مشهور.و.جنجالی.
آمریکا،.راهکاری.برای.حل.این.بحران.وجود.دارد.

به.گزارش.ایســنا.به.نقل.از.فوربــس،.اختالف.بین.

قیمت.دالر.در.بازار.سیاه.و.رسمی.ارزی.ایران.دیروز.به.

154.درصد.افزایش.یافت.و.هر.دالر.به.ازای.112.هزار.

ریال.مبادله.شــد..استیو.هنکه.که.پیشتر.با.بیان.این.که.

تورم.ایران.بیش.از.اعالم.مراجع.رســمی.است.جنجال.

به.پا.کرده.بود،.اکنــون.به.ارائه.راهکارهایی.برای.حل.
بحران.ارزی.پرداخته.است.

هنکه.نوشته.اســت:.در.شرایطی.که.اوضاع.مخاطره.

آمیز.شده.است،.راهی.برای.درمان.بیمار.وجود.دارد.که.

اتفاقا.راه.عالج.ســریعی.هم.هست..من.این.راه.دسته.

اول.را.از.آنجا.می.شناسم.که.تاکنون.با.آن،.کشورهای.با.

تورم.مرگبار.را.حمایت.کرده.ام..برای.مثال.در.بلغارستان.

و.هنگامی.که.مشــاور.نخست.وزیر.)پتر.اسویانوف(.در.
سال.های.1997.تا.2002.بودم.

در.فوریه.1997.بلغارســتان.به.پدیــده.ابرتورم.دچار.

شــده.بود.و.نرخ.تورم.ماهانه.آن.به.242.درصد.رسیده.

بود..این.نرخ.تورم.ماهانه.بود.و.نه.ســاالنه.که.بیشتر.از.

برآورد.من.از.تورم.ســاالنه.ایران.است؛.ضمن.این.که.

نرخ.تورم.ایران.هنوز.خیلی.پایین.تر.از.آســتانه.تحمل.
این.کشور.است.

چه.کردیم.تا.در.چند.ساعت.ابرتورم.بلغارستان.را.مهار.

کنیم؟.در.یکم.ژوئیه.1997.یک.هیات.ارزی.تشــکیل.

دادیم.که.اسکناس.و.سکه.های.قابل.تبدیل.به.ارزهای.

دیگر.را.در.نرخی.ثابت.منتشر.می.کرد..این.اوراق.مالی.

اوراق..ذخیره.ای.با.ریسک.پایین.بود.که.توسط.ارزهای.

خارجی.و.به.ویژه.مارک.آلمان.حمایت.می.شــد.)آلمان.

در.سال.2002.یورو.را.جایگزین.مارک.کرد(..سود.این.

اقدام.از.طریق.اختالف.بین.بهره.دارایی.های.ذخیره.و.
هزینه.های.بدهی.به.دست.می.آمد.

این.اقدام.نوعی.سیاســت.ارزی.و.نه.سیاســت.پولی.

بود..عملیات.هیات.های.ارزی.تاثیرپذیر.و.خودکار.است.

و.نفــس.عملکرد.آن،..تبدیل.ارز.داخلی.به.ارز.لنگر.)در.

خصوص.بلغارســتان.مارک.آلمان(.با.نرخ.ثابت.است..

در.نتیجه.حجم.پول.در.گردش.ارز.داخلی.تنها.توســط.

نیروهای.بازار.تعیین.می.شــود.کــه.آن.را.تقاضای.ارز.

داخلی.می.گوییم..از.آنجا.که.ارز.منتشــر.شــده.توسط.

هیات.ارزی.مشابه.ارز.لنگر.یا.باثبات.است،.هیات.ارزی.
آن.کشور.بخشی.از.منطقه.ارزی.ارز.باثبات.خواهد.بود.
به.اذعان.وی.تجربه.هیات.ارزی.بلغارســتان.تجربه.
بســیار.موفقی.بود.چرا.که.در.سال.1997.ابرتورم.این.

کشور.که.در.فوریه.1997.به.242.درصد.رسید.متوقف.

شد.و.به.بلغارســتان.اجازه.داد.تا.از.بحران.های.خارجی.

نظیر.سقوط.روبل.روسیه.در.سال.1998.و.رکود.بزرگ.
سال.2009.جان.سالم.به.در.برد.

از.همه.مهم.تر.از.آنجا.کــه.دولت.نمی.تواند.از.هیات.

ارزی.استقراض.کند،.سیاست.های.مالی.از.طرف.هیات.

ارزی.به.سیاستمداران.تحمیل.می.شود.نه.برعکس..از.

زمان.ایجاد.هیات.ارزی.در.بلغارســتان.در.سال.1997،.

کســری.مالی.به.خوبی.کنترل.شده.است.و.بدهی.های.

بلغارستان.به.نحو.آشکاری.کاهش.یافته.است..عملکرد.

بلغارســتان.در.حوزه.مالی.و.کاهــش.بدهی،.آن.را.به.
کشوری.درخشان.در.اتحادیه.اروپا.تبدیل.کرده.است.

استیو.هنکه.در.ادامه.می.افزاید:.برای.توقف.سریع.روند.

کنونی،.ایران.باید.همان.کاری.را.کند.که.بلغارستان.در.

ســال.1997.کرد..باید.یک.هیات.ارزی.ایجاد.کند.و.به.

جای.مارک.آلمان.کــه.دیگر.وجود.خارجی.ندارد،.طال.

را.پشــتوانه.ریال.قرار.دهد..بدیــن.ترتیب.ایران.ریالی.

خواهد.داشت.که.به.جای.ارزی.بی.ارزش.به.اندازه.طال.
با.ارزش.خواهد.بود.

استیو.هنکه.استاد.اقتصاد.دانشــگاه.جان.هاپکینز.و.

از.اعضای.موسســه."کاتو".است..او.طی.چهار.دهه.به.
بسیاری.از.رهبران.جهان.مشاوره.داده.است.

  راه عالج بحران ارزی ایران از دید اقتصاددان مشهور آمریکایی
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پنجره.ایرانیان؛.خروجی.رشــد.بازارهای.مسکن،.طال.و.

ارز.پس.از.جهش.مقطعی.قیمت،.به.رکود.بخش.مســکن.
منجر.می.شود.

حسام.عقبایی.در.گفت.وگو.با.ایســنا،.با.اشاره.به.اختالف.

حدود.100.درصدی.رشــد.قیمت.مسکن.نسبت.به.سکه.و.

ارز.گفت:.به.اعتقاد.من.این.اختالف.با.همین.تناســب.تا.پنج.

شــش.ماه.آینده.پیش.می.رود..رشــد.بازارهای.موازی.وقتی.

زیاد.می.شــود.قیمت.مسکن.هم.باال.می.رود..البته.رشد.اخیر.

قیمت.مسکن.از.بازارهای.رقیب.کمتر.است.اما.به.طور.مثال.

اگر.سکه.به.رشــد.200.درصد.برسد.باید.توقع.داشته.باشیم.

که.رشــد.مسکن.هم.حدود.80.درصد.شود.ولی.خروجی.آن.
رکود.مسکن.خواهد.بود.

وی.افزود:.پیش.بینی.من.این.اســت.که.معامالت.مسکن.

شهر.تهران.در.مرداد.ماه.یا.نزدیک.به.تیرماه.یا.کمتر.خواهد.

بود..تا.نیمه.مردادماه.معامالت.نسبت.به.تیرماه.فرق.چندانی.
نکرده.و.اگر.پایین.نیامده.باشد،.بیشتر.هم.نشده.است.

نایب.رییس.اتحادیه.صنف.مشــاوران.امالک.درباره.طرح.

قیمت.گذاری.مســکن.گفت:.صدور.بخشــنامه.و.آیین.نامه.

حرکت.تعزیراتی.یا.راهکارهایی.مثل.قرارداد.اجاره.دو.ساله.و.

تعیین.اجاره.بها.به.نظر.من.هیچ.تاثیری.ندارد.و.نمی.تواند.در.

افزایش.قیمت.ها.بازدارنده.باشد..مشکل.اصلی.بخش.مسکن.

نبود.توازن.بین.عرضه.و.تقاضا.است..وقتی.توازن.وجود.ندارد.

بقیه.طرح.ها.ممکن.اســت.در.کوتاه.مدت.اثر.بســیار.محدود.

و.کوتاهی.داشــته.باشــد.ولی.در.میان.مدت.و.درازمد.اثری.
نخواهد.داشت.

عقبایی.ادامه.داد:.دولت.و.مجلس.باید.نگاهشان.طوالنی.

مدت.باشــد.و.نیازهای.کشور.را.با.افزایش.تولید.تامین.کنند..

وقتــی.در.بعضی.مناطــق.به.ازای.هر.یــک.خانه.چندین.

متقاضی.وجــود.دارد.دولت.می.خواهد.چه.طرحی.بدهد.که.

جلوی.افزایش.قیمت.را.بگیــرد؟.بنابراین.طرح.هایی.مثل.

قیمت.گذاری.بیشتر.جنبه.روانی.دارد.و.راهکار.اصلی.نیست..

ما.باید.از.گفتاردرمانی.خارج.شــویم.و.به.ســمت.اقدامات.

عملی.در.حوزه.مســکن.برویم..این.کــه.موج.خبری.ایجاد.

کنیم.و.آخرش.هم.هیچ.خروجی.نداشــته.باشــد.مشــکل.
مسکن.حل.نمی.شود.

وی.با.بیان.این.که.شــش.ســال.اســت.شــعار.مسکن.

اجتماعــی.می.دهیم.و.بعد.افزایش.قیمــت.را.به.گردن.این.

و.آن.می.اندازیم،.گفت:.طی.شــش.هفت.سال.گذشته.تولید.

ساختمان.حدود.50.درصد.کاهش.یافته.است..راهکار.اصلی.

این.است.که.دولت.قیمت.زمین.را.مدیریت.کند.و.به.اصالح.

سیاســت.های.پولی.و.بانکــی.که.دارای.نقــص.و.ایرادات.

خطرناک.و.مهلک.اســت.بپردازد..در.کنــار.این.موضوعات.

بــه.جدا.کردن.اقتصاد.از.دولــت.در.ابعاد.مختلف.و.در.حوزه.

مسکن.بپردازد.و.توجه.ویژه.به.انبوه.سازان.و.سازندگان.داشته.

باشد..وزارت.راه.و.شهرسازی.به.عنوان.نماینده.اصلی.دولت.

در.حوزه.مســکن،.باید.کارهایــش.را.عملیاتی.کند.و.البته.از.
طرح.های.شتابزده.پرهیز.داشته.باشد.

نایب.رییس.اتحادیه.مشــاوران.امــالک.تاکید.کرد:.هر.

اقتصــادی.نیاز.به.برنامه.کوتاه.مدت،.میان.مدت.و.درازمدت.

دارد..مــا.باید.در.عین.حال.که.بــه.بحران.های.فعلی.توجه.

می.کنیم،.نیم.نگاهی.هم.به.آینده.بیندازیم.که.متاســفانه.در.
مسکن.این.نگاه.وجود.ندارد.

  رکود در انتظار بازار مسکن

پنجره.ایرانیان؛.سرپرســت.وزارت.تعــاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.با.بیــان.اینکه.برنامه.ها.و.

سیاســت.های.دولت.در.این.وزارتخانه.را.دنبال.می.کند،.گفت:.بیکاری.فقر.را.تشدید.می.کند.و.

عوارض.و.آســیبهای.اجتماعی.به.دنبال.دارد،.به.همین.دلیل.برنامه.های.اشتغال.را.با.سرعت.و.
نگاهی.جدید.ادامه.خواهیم.داد.

.به.گزارش.ایســنا،.انوشیروان.محسنی.بندپی.در.اولین.جلسه.شورای.معاونان.این.وزارتخانه.

ضمن.سپاس.از.حسن.اعتماد.رییس.جمهوری.در.انتصاب.خود،.از.تالش.ها،.اقدامات.اثربخش.

و.دلسوزانه.علی.ربیعی.طی.پنج.سال.تصدی.وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.قدردانی.کرد.
او.گفت:.این.وزارتخانه.با.توجه.به.گستردگی.خود،.در.حوزه.رفاه،.تامین.اجتماعی،.بهزیستی،.

اشتغال،.تعاون.و..فنی.و.حرفه.ای.عملکرد.قابل.قبول.و.روبه.جلویی.داشته.است.
سرپرست.وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.افزود:.در.پیشبرد.اهداف.دولت.وظایفی.بر.عهده.
وزارت.تعاون،.کار.و.وفاه.اجتماعی.است.که.با.همکاری،.همفکری،.تعامل.و.اقدامات.نوآورانه.به.
ســرانجام.خواهد.رسید..امیدوارم.بار.امانت.بزرگترین.وزارتخانه.اجتماعی.کشور.را.با.یک.نگاه.

علمی.و.تخصصی.در.جهت.توانمندسازی.به.پیش.ببرم.
محســنی.بندپی،.به.موضوع.اشــتغال.و.بیکاری.اشــاره.کرد.و.گفت:.بیکاری.فقر.را.تشدید.
می.کند.و.عوارض.و.آسیب.های.اجتماعی.در.پی.دارد،.بنابراین.باید.برنامه.های.اشتغال.را.با.نگاه.

جدید.و.به.سرعت.ادامه.بدهیم.
وی.گفت:.در.شــرایط.حساس.کنونی.نیازمند.حمایت،.دلگرمی.و.کار.ویژه.و.نوآورانه.هستیم.
تا.با.همدلی.و.تدبیر.در.جهت.فقر.زدایی،.گســترش.اشــتغال،.کاهش.تصدیگری.در.بنگاه.ها.

حرکت.کنیم.
سرپرســت.وزارت.تعاون،کار.ورفــاه.اجتماعی.در.پایان.افزود:.یکــی.از.آرمان.های.نظام.و.
تاکیدات.رییس.جمهوری،.گسترش.عدالت.اجتماعی.است.و.در.این.راستا..سیاست.های.دولت.

و.برنامه.های.اشتغال.را.با.نگاه.جدید.و.به.سرعت.دنبال.خواهم.کرد.

  سرپرست وزارت کار: برنامه های اشتغال را با نگاهی نو دنبال می کنم
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پنجره.ایرانیان؛.عضو.هیات.مدیره.شرکت.بازآفرینی.شهری.

بــا.بیان.اینکه.کلیه.دســتگاه.ها.و.نهادهای.مرتبط.با.ســتاد.

ملی.بازآفرینی.شــهری.باید.مسئولیت.خود.را.بپذیرند،.گفت:.

هم.اکنون.در.حال.نوسازی.و.ساخت.52.هزار.واحد.مسکونی.
در.محالت.هدف.بافت.های.ناکارآمد.هستیم.

به.گزارش.ایسنا،.مجید.روستا.در.یک.نشست.خبری.اظهار.

کرد:.15.میلیون.نفر.در.18.درصد.سطح.شهرها.که.140.هزار.

هکتار.را.شامل.می.شود،.در.بافت.های.ناکارآمد.شهری.زندگی.

می.کنند؛.بنابراین.رسیدگی.به.وضعیت.این.مناطق.موضوعی.

فرابخشــی.اســت.چراکه.دارای.ابعاد.اجتماعی،.اقتصادی.و.

زیست.محیطی.است.و.امکان.اجرای.آن.توسط.یک.دستگاه.
یا.نهاد،.وجود.ندارد.

وی.افزود:.در.ســتاد.ملی.بازآفرینی.شهری.شش.کارگروه.

فعالیــت.دارنــد..کارگــروه.اول.توانمندســازی.اقتصادی.و.

اجتماعی.است.که.مســئولیت.آن.بر.عهده.وزارت.کار.است..

کارگروه.دوم.پیشــگیری.و.پیش.نگری.از.گسترش.بافت.های.

نابسامان.نام.دارد.که.ریاست.آن.بر.عهده.معاونت.پیشگیری.

از.جرم.قوه.قضائیه.اســت..کارگــروه.اجتماعی.هم.کارگروه.
دیگری.است.که.وزارت.کشور.مسئولیت.آن.را.بر.عهده.دارد.
عضو.هیات.مدیره.شــرکت.بازآفرینی.شــهری،.کارگروه.
چهارم.را.شبکه.ملی.گروه.های.مردم.نهاد.عنوان.کرده.و.گفت:.
ریاست.این.بخش.هم.بر.عهده.شبکه.ملی.سمن.ها.است.که.
130.نهــاد.غیردولتی.در.آن.فعالیتی.می.کنند..کارگروه.اوقاف.
نیز.بر.اساس.تفاهم.نامه.مشــترک.بین.سه.دستگاه.مدیریت.
می.شــود..درنهایت.کارگروه.حوزه.ســالمت.وجود.دارد.که.

رئیس.آن.معاونت.سالمت.وزارت.بهداشت.است.
روســتا.تاکید.کرد:.بر.این.اســاس.و.همان.طور.که.گفتم.
وزارتخانه.هــا،.دســتگاه.ها.و.نهادهای.مختلفــی.با.موضوع.

بازآفرینی.شهری.در.ســطح.کالن،.مرتبط.هستند.که.انتظار.

داریم.به.مســئولیت.های.خود.عمل.کنند..شرکت.بازآفرینی.

شــهری.تنها.وظیفه.هماهنگی.بین.دستگاه.ها.و.ارگان.های.
مرتبط.با.حوزه.بافت.های.ناکارآمد.را.بر.عهده.دارد.

وی.با.بیان.اینکه.2700.محله.در.ســطح.کشــور.به.عنوان.

محله.های.هدف.بازارآفرینی.شهری.شناسایی.شده.اند،.گفت:.

دولت.موظف.شده.ســاالنه.270.محله.را.در.دستور.کار.خود.

قرار.دهد..تاکنون.در.472.محله.اقدامات.اجرایی.داشــتیم.لذا.

اینکه.گفته.می.شود.دولت.از.برنامه.ششم.توسعه.عقب.است،.

واقعیــت.ندارد..ما.در.ســال.اول.در.875.محله.بالغ.بر.2906.

میلیارد.ریــال.هزینه.کردیم.و.حــدود.687.محله.فضاهای.

خدمــات.زیربنایی.و.روبنایی.را.به.اجرا.رســاندیم..تنها.500.
کیلومتر.شبکه.های.آب.و.فاضالب.را.اجرایی.کردیم.

عضو.هیات.مدیره.شــرکت.بازآفرینی.شهری،.اظهار.کرد:.

به.عنوان.مثال.در.بیان.وظایف.دســتگاه.های.مرتبط.می.توانیم.

به.مســئولیت.وزارت.نیرو.اشــاره.کنیم.که.مکلف.است.350.

میلیارد.تومان.به.منظور.تخفیف.انشــعابات.در.محالت.هدف.
بازآفرینی.شهری.اختصاص.دهند.

روســتا.با.بیان.اینکه.5000.پروژه.مسکونی،.برنامه.ریزی.

شده.در.مناطق.ناکارآمد.در.حال.اجراست،.گفت:.این.رقم.52.

هزار.واحد.مســکونی.را.شامل.می.شود.که.طراحی.و.جانمایی.

آن.انجام.شــده.و.هم.اکنون.در.دست.ســاخت.است..از.این.

تعداد.24.هزار.واحد.توســط.بخش.خصوصی،.16.هزار.واحد.

دولتی.و.12.هزار.واحد.مســکونی.در.شهر.مشهد.وجود.دارد.
که.به.صورت.تلفیقی.در.حال.اجراست.

وی.در.پاسخ.به.این.سوال.که.شهرداری.تهران.گفته.اجازه.

تراکم.فروشی.برای.مناطق.واقع.در.بافت.فرسوده.را.نمی.دهد،.

گفت:.اول.اینکه.شــهرداری.عضــو.کارگروه.های.بازآفرینی.

شــهری.است.و.دوم.اینکه.در.نظر.داشته.باشیم.شهرداری.در.

سال.های.گذشته.برای.تامین.هزینه.های.خود.دچار.اشتباهاتی.

بوده.و.االن.زمان.آن.اســت.که.عاقالنــه.تصمیم.بگیرد..ما.

بهترین.راهــکار.را.برای.درآمدهای.پایدار.شــهرداری.ارائه.

کرده.ایــم..ما.به.هیچ.عنوان.در.طرح.های.خود.تک.بعدی.عمل.

نمی.کنیم.بلکه.بر.اساس.ســه.مدل.محله.سازی،.پروژه.های.

انبوه.ســازی.و.خودمالکی.پیش.می.رویم..سوال.من.این.است.

که.اکباتان.و.شــهرک.امید.مدل.های.بدی.بودند؟.ما.تاکنون.

53.هزار.فقره.تســهیالت.به.بافت.هــای.ناکارآمد.اختصاص.

داده.ایــم.کــه.خروجی.این.فعالیت.باعث.نوســازی.شــبکه..

انشــعابات.و.زیرساخت.هایی.شده.که.شــهرداری.نفع.آن.را.
برده.است.

عضو.هیــات.مدیره.شــرکت.بازآفرینی.شــهری.با.بیان.

اینکه.ما.به.هیچ.عنوان.موافــق.بارگذاری.بیش.از.ظرفیت.در.

محالت.هدف.نیســتیم،.ادامه.داد:.بــرای.اثبات.این.ادعا،.به.

محله.سیروس.اشاره.می.کنم..ما.در.مساحت.9800.مترمربع.

پروژه.ای.را.جانمایی.کردیم.که.تنها.98.واحد.مسکونی.در.آن.

ساخته.می.شــود..این.در.حالی.است.که.شهرداری.تهران.در.

همان.محله.در.زمینی.حدود.3000.مترمربع.حدود.ســه.برابر.

ما.بارگذاری.کرده.است..همین.مثال.نشان.می.دهد.که.ما.به.
دنبال.ارتقای.کیفیت.محله.هستیم.

روســتا.تصریح.کرد:.اگر.بافت.های.ناکارآمد.نوسازی.شود.

تــا.30.درصد.هزینه.های.مدیریت.شــهری.کاهش.می.یابد..

در.تهــران.کوه.را.فروختند.که.هزینه.های.مدیریت.شــهری.

را.تامین.کنند..حاال.ما.می.گوییم.از.گسترش.افقی.جلوگیری.

کنید.و.طبــق.مدل.های.روز.شهرســازی.در.همه.جای.دنیا.

فعالیت.هــای.خــود.را.پیش.ببریــد..در.همه.جــای.جهان.
سیاست.ها.به.سمت.توسعه.شهرهای.فشرده.انجام.می.شود.

  ساخت ۵۲ هزار واحد مسکونی در بافت های ناکارآمد
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پنجره.ایرانیان؛.تولیدکننده.ایرانی.که.انواع.و.اقســام.

ریســک.ها.و.هزینه.ها.را.به.جان.خریده.است.تا.خدمتی.

ملموس.بــرای.جامعه.خود.خلق.کنــد.حاال.عالوه.بر.

مشــکالت.زیاد.خــود.این.بار.باید.قطعــی.برق.را.هم.
تجربه.کند.تا.مشکالتشان.تکمیل.شود

به.گزارش.ایســنا،.در.ســال.های.اولیه.بعد.از.انقالب.

رونــق.صنعــت.و.تولید.یکــی.از.جدی.تریــن.اهداف.

نیروهای.انقالبی.بود.به.طوری.که.در.آن.اوایل.ما.وزارت.

صنایع.سنگین.هم.در.دولت.داشــتیم..بااین.حال.روند.

رخداد.وقایع.در.اقتصاد.نفت.آلود.ما.به.گونه.ای.پیش.رفت.

که.با.افزایش.درآمدهای.نفتی.ما.به.جای.اینکه.تصمیم.

بگیریــم.با.این.پول.صنعت.خود.را.نوســازی.کنیم.راه.

ساده.تری.را.انتخاب.کردیم.و.ترجیح.دادیم.احتیاجاتمان.
را.از.بیرون.بخریم.

همین.شرایط.باعث.شد.تا.صنایع.سنگین.و.زیربنایی.

ما.جز.در.برخی.از.بخش.های.معدنی،.فلزات.و.حوزه.های.

نظامی.به.حاشیه.برود.و.به.تبع.آن.صنایع.نیمه.سنگین.و.

واسطه.ای.هم.دچار.سستی.شوند.و.دور.باطل.واردات.و.

تضعیف.صنایع.داخلی.رقم.بخورد..»واردات«.بیش.ازحد.

و.»قاچاق«.دو.اسم.رمز.تخریب.تولیدات.داخلی.هستند.

که.باعث.شــده.اســت.تا.تولیدکنندگانی.ریشه.دار.در.

حوزه.هایی.مانند.لوازم.خانگی،.پوشاک،.اقالم.فرهنگی،.

لوازم.پزشکی.و.بهداشتی.و...،.کسب.وکار.خود.را.تعطیل.

کنند..کارخانه.های.ریشــه.داری.مانند.ارج.و.داروگر.تنها.
نمونه.هایی.از.تولیدات.ورشکسته.داخلی.هستند.

بــا.همه.این.احوال.اما.وضعیــت.در.صنعت.تولیدات.

خوراکی.فــرق.می.کند،.محصوالت.غذایــی.به.دلیل.

امکان.فاسدشدن.و.حساسیت.در.حمل.ونقل.خیلی.برای.

واردات.گزینه.های.مناســبی.نیستند.مخصوصا.اگر.این.
واردات.قرار.باشد.از.کشورهایی.مانند.چین.انجام.شود.
محصــوالت.خوراکی.به.دلیل.نیــاز.به.خنک.ماندن.
و.همچنین.ضــرورت.تولید.روزانه.نیاز.مداومی.به.برق.
دارند..نیازی.که.با.خاموشــی.های.اخیر.در.تهران.برای.
تولیدکنندگان.این.صنف.دردســر.درســت.کرده.است..
یکی.از.تولیدکنندگان.فراورده.های.گوشــتی.با.اشــاره.
به.قطعی.های.روزانه.بــرق.در.تهران.می.گوید.که.این.
قطعی.ها.در.بعضی.ســاعات.روز.باعث.می.شــود.که.ما.
نتوانیم.تولید.آن.روز.خودمان.را.که.اندازه.معینی.اســت.
تمام.کنیم.همین.باعث.می.شــود..از.طرفی.موتورهای.
برقمان.هم.آن.قدر.نیرو.ندارند.که.بتوانند.دســتگاه.های.

ما.را.به.چرخش.دربیاورند.
پیش.ازاین.هم.بیژن.پناهی.زاده،.معاون.خانه.صنعت،.
معــدن.و.تجارت.ایران.درباره.اثــرات.منفی.قطع.برق.
بر.عملکرد.واحدهــای.تولیدی.و.صنعتی.طی.روزهای.
اخیر،.اظهار.کرده.بود:.ضرر.و.زیان.ناشــی.از.قطع.برق.
واحدهای.تولیدی.و.صنعتی.بســیار.هنگفت.اســت.و.
تولیدکنندگان.را.با.مشکالت.بسیار.زیادی.روبرو.کرده.
کــه.عمده.ترین.آن.افزایش.هزینه.های.تولید.اســت.و.
دولت.باید.ایــن.ضرر.و.زیان.را.جبــران.کند.و.هزینه.

مربوط.به.بخش.خصوصی.را.بپردازد.
او.گفته.بود:.واحدهای.تولیدی.هزینه.های.مختلفی.
ازجمله.حقــوق.و.دســتمزد.کارگــران،.هزینه.های.

مالیاتی.و.تامین.اجتماعــی.را.پرداخت.می.کنند.و.در.

زمان.قطعی.برق.این.هزینه.ها.متوقف.نمی.شــوند.و.

تولیدکننــدگان.مجبورند.با.پایــان.هرماه.هزینه.های.
مذکور.را.پرداخت.کنند.

معاون.خانه.صنعت،.معدن.و.تجــارت.با.بیان.اینکه.

عــالوه.بر.ضــرر.و.زیان.آشــکار.واحدهــای.تولیدی.

و.صنعتی.ناشــی.از.قطع.برق،.ایــن.واحدها.با.ضرر.و.

زیان.های.پنهان.نیز.مواجه.می.شــوند،.اظهار.کرده.بود:.

رســیدن.محصول.و.کاالی.تولیدی.بــه.بازار.و.قطعی.

برق.سردخانه.ها.ازجمله.مشکالتی.است.که.واحدهای.

تولیدی.بــا.آن.مواجه.اند.و.به.عنوان.ضرر.و.زیان.پنهان.

از.آن.ها.نام.برده.می.شود..واحدهای.تولیدی.نه.تنها.طی.

ســال.های.اخیر.از.مشوق.ها.و.تسهیالت.الزم.برخوردار.

نبوده.اند.بلکه.شــرایط.به.گونه.ای.پیش.رفته.که.در.حال.

حاضر.از.ابتدایی.ترین.خدمــات.ازجمله.برق.و.آب.هم.
محروم.هستند.

به.نظر.می.رسد.در.این.شرایط.که.دولت.داعیه.حمایت.

از.تولیــد.داخلــی.را.دارد.باید.به.کمک.این.دســته.از.

تولیدکنندگان.بیاید.و.با.تامین.حداقل.نیازهای.ضروری.

برای.تضمین.فراینــد.تولید،.وظیفه.خــود.را.در.قبال.

تولیدکنندگان.ادا.کند..اگر.قرار.اســت.با.خاموشی.های.

نوبتی.در.مناطق.مختلف.مســکونی.تهران.در.مصرف.

برق.صرفه.جویی.شــود.می.توان.با.شیوه.هایی.مناطقی.

که.در.شهر.تهران.استفاده.های.تولید.و.صنعتی.از.برق.

دارنــد.را.از.این.قاعده.مســتثنی.کرد.تا.آن.ها.هم.دچار.
ضرر.و.زیان.نشوند.

  سردی چرخ تولید با خاموشی های تابستانه
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پنجره.ایرانیان؛.میزان.محبوبیت.کاالهای.»ســاخت.

ایران«.طی.ســال.گذشته.در.کشــور.پاکستان.با.41.

درصد،.بیشترین.و.در.کشور.فرانسه.با.3.درصد،.کمترین.
بوده.است.

به.گزارش.ایســنا،.ویژگی.های.اثرگذار.در.محاســبه.

شاخص.»ساخت.کشور«.شامل.کیفیت،.استانداردهای.

ایمنی،.قیمت.مناســب،...منحصربه.فرد.بودن،.طراحی..

عالی،.استفاده.از.فناوری.پیشرفته،..اصالت.کاال،.پایداری.

و.سازگانی.با.محیط.زیســت.و.نیز.تولید.منصفانه.است.

که.باهدف.بررســی.شــهرت.و.محبوبیت.محصوالت.

کشــورهای.مختلف.جهان.در.ســال.2017.برای.49.

کشــور.و.نیز.اتحادیه.اروپا.محاسبه.شــده.اســت.که.

به.طورکلی.ایران.در.ارزیابی.کاالهای.50.کشور.با.امتیاز.

شاخص.27.در.رتبه.50.قرار.دارد.و.محبوبیت.کاالهای.

ایرانی.بر.اساس.ویژگی.های.ارزیابی.در.مقایسه.با.سایر.
کشورها.کمتر.از.حد.متوسط.است.

ایــن.نکته.قابل.ذکر.اســت.که.محدود.بــودن.تعداد.

کشورهای.ارزیابی.شده.از.عواملی.است.که.می.تواند.بر.

رتبه.کشورمان.اثرگذار.باشد..همچنین.وجود.نام.ایران.

در.بین.50.کشور.ارزیابی.شــده.گویای.شناخت.نسبی.

مصرف.کنندگان.برچســب.»ســاخت.ایران«.است.که.
می.تواند.وجه.مثبتی.در.این.گزارش.باشد.

درصد.محبوبیت.کاالهای.ســاخت.ایران.در.بین.52.

کشور.دنیا.در.سال.2017.به.گونه.ای.است.که.کاالهای.

ســاخت.ایران.بــا.41.درصد.دارای.بیشــترین.میزان.

محبوبیت.در.کشور.پاکســتان.هستند..پس.ازآن.ویتنام.

و.بحرین.با.35.درصد،.چین.با.33.درصد،.هندوســتان.

با.29.درصد،..مالزی.با.27.درصد،.اکوادور.با.25.درصد،.

مکزیــک.با.24.درصد.و.شــیلی.و.آمریکا.با.23.درصد.
قرار.دارند.

پس.ازاین.کشــورها،.کاالهای.ســاخت.ایــران.در.

کشورهای.کنیا.با.22.درصد،.سنگاپور،.کانادا.و.ونزوئال.

با.21.درصد،.پرتغــال.و.فیلیپین.با.20.درصد،...ترکیه،.

آرژانتین،..انگلستان.و.روسیه.با.19.درصد،..مراکش.و.پرو.
با.18.درصد.دارای.بیشترین.محبوبیت.هستند.

همچنیــن.دانمارک،.هلند،.اندونزی،.رژیم.اشــغالگر.

قدس.بــا.17.درصد،.برزیل.و.ســوئیس.با.16.درصد،.

هنگ.کنگ،.سوئد.و.نروژ.با.15.درصد،.عربستان.با.14.

درصد،.کلمبیا،..ایتالیا،.ژاپن،..تایوان.و.کره..جنوبی.با.13.

درصد،..اتریش.با.12.درصد،.ایرلند.و.تایلند.با.11.درصد.
در.رتبه.های.بعدی.قرار.دارند.

بر.اساس.اطالعات.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.و.

بنا.بر.گزارش.موسسه.statista.)یکی.از.موسسه.های.

پیشرو.در.حوزه.آمار(،.دراین.بین.اما.کشورهای.فرانسه.

با.سه.درصد،..اسپانیا،..اوکراین.و.الجزایر.با.چهار.درصد،.

آلمان،.مصر.و.آفریقای.جنوبی.با.شــش.درصد،.یونان.

و.بلژیک.با.هشت.درصد.و.امارات،.استرالیا.و.لهستان.

با.9.درصد.کشــورهایی.هســتند.که.کمترین.درصد.

محبوبیت.کاالهای.ســاخت.ایران.در.آن.ها.طی.سال.
گذشته.وجود.دارد.

طراحی.منحصربه.فــرد.و.نگاره.های.زیبا.و.کیفیت.

و.دوام.فــرش.ایرانی.و.صنایع.دســتی،.طعم.و.عطر.

زعفران.داخلی.و.کیفیت.و.تنوع.پسته.ایرانی.از.دالیل.

گرایــش.مصرف.کنندگان.جهانی.و.داخلی.به.مصرف.

این.محصوالت.اســت.همچنین.خاویــار.و.خرمای.

ایرانی.از.محصوالت.منحصربه.فرد.در.بازار.بین.المللی.
به.شمار.می.رود.

بسیاری.از.لوازم.خانگی.ایرانی.ازجمله.لوازم.سرمایشی.

و.گرمایشی.همانند.کولر،.بخاری.و.آبگرمکن.های.برقی.

و.گازی،.اجاق.گاز.و.چرخ.خیاطی.به.دلیل.کیفیت.و.دوام.

و.خدمات.پس.از.فروش.و.رعایت.استانداردهای.ایمنی.

در.سبد.انتخاب.مصرف.کنندگان.ایرانی.قرارگرفته.اند.و.

محصوالت.ســاختمانی.نظیر.انواع.کاشی،.سرامیک.و.

چینی.بهداشــتی،.سیمان.و.محصوالت.فوالدی.عمدتا.

مصارف.داخلی.دارند..از.سوی.دیگر.در.کاالهایی.نظیر.

محصوالت.نساجی،.الکترونیکی.و.خودرو.تمایل.بیشتر.

مصرف.کننــدگان.به.خرید.کاالهای.خارجی.در.صورت.
وجود.در.بازار.است.

به.طــور.حتــم.بــا.ارتقــای.ســطح.تعلق.خاطــر.

مصرف.کنندگان.داخلی.به.نماد.ساخت.ایران،.واحدهای.

صنعتی.و.تولیدی.ایرانی.دارای.مزیت.در.بازار.جهانی.با.

رغبت.بیشتری.به.سمت.دستیابی.به.بازارهای.خارجی.

حرکت.کرده.و.با.ســرمایه.گذاری.در.ســطوح.مختلف.

تولیــد.محصوالتی.متناســب.باســلیقه.مصرف.کننده.
خارجی.تولید.و.عرضه.می.کند.

  میزان محبوبیت کاالهای ایرانی در دنیا



13
ه.1

ـار
شم

...
97
ور.

هری
..ش

م..
زده

ل.یا
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

76

ساز
ت و 

اخ
رس

بـا
اخ

پنجره.ایرانیان؛.ســهل.انگاری.بعضی.سازندگان.در.

خریــد.تجهیزات.مراحل.پایانی.مســکن.مهر.تا.قبل.

از.نوســانات.نرخ.ارز.باعث.شــده.حاال.مجبور.باشند.

لوازمی.همچون.آسانســور.را.با.حدود.دو.برابر.قیمت.
خریداری.کنند.

به.گزارش.ایسنا،.برخی.پیمانکاران.مسکن.مهر.با.این.

توجیه.که.قیمت.دالر.بــاال.رفته.معتقدند.درحال.حاضر.

برای.نصب.تجهیزات.پایانی.از.قبیل.آسانسور،.سیستم.

صاعقه.گیر،.سقف.کاذب.و.در.شیشه.ای.باید.قیمت.ها.بر.

اساس.نرخ.روز.اصالح.شود..موضوعی.که.موردپذیرش.

شــرکت.عمران.شهرهای.جدید.نیســت؛.چراکه.طبق.

قرارداد.پیمانکاران.با.این.شــرکت.که.طی.ســال.های.

1394.تا.1396.امضاشــده.همان.زمان.باید.تجهیزات.

خریداری.می.شــد.تا.با.رشد.قیمت.مواجه.نشود..عمران.

گفته.که.هیچ.نوع.فشار.به.متقاضیان.از.طریق.افزایش.
قیمت.مسکن.مهر.را.نمی.پذیرد.

شرکت.عمران.شهر.جدید.پردیس.اواخر.سال.1394.

تا.شــهریورماه.1395.با.توجه.به.قصوری.که.در.سال.

1392.توســط.مدیران.قبلی.برای.اصالح.قیمت.ها.رخ.

داده.بــود.اقدام.به.اعالم.قیمت.های.جدید.بر.اســاس.

افزایش.تورم.ناشــی.از.نوســانات.ارزی.کرد..پس.ازآن.

روند.تکمیل.واحدهای.مسکن.مهر.تسریع.و.هم.اکنون.

حــدود.25.هزار.واحد.تکمیل.شــده.و.مابقی.که.حدود.

60.هزار.واحد.اســت.عمدتا.دارای.پیشرفت.باالی.80.

درصد.هســتند؛.اما.بعضًا.کم.کاری.هایی.از.سوی.برخی.

ســازندگان.صورت.گرفت..در.ادامه.و.در.اردیبهشت.ماه.

1396.پیمانکاران.متعهد.شــدند.تــا.22.بهمن.1396.

واحدها.را.تحویل.دهند..طبیعتــا.در.این.فاصله.زمانی.

پیمانــکاران.بایــد.تجهیــزات.را.خریــداری.و.نصب.

می.کردند.اما.ظاهراً.در.بعضی.موارد.این.اتفاق.نیفتاده.و.
سریال.بی.مسئولیتی.برخی.سازندگان.ادامه.دارد.

در.این.زمینه.بــا.حبیب.اهلل.چاغرونــدی.ـ.مدیرکل.

کنترل.پروژه.بخش.فنی.شــرکت.عمران.شــهرهای.

جدید.ـ.اظهــار.می.کند:.در.قراردادهای.ســال.1395.

بــا.توجه.به.افزایش.نرخ.ارز.که.در.ســال.1391.اتفاق.

افتاده.بود.بعضی.از.آیتم.ها.برای.تکمیل.مســکن.مهر.

را.بــه.روز.کردیم..بدین.صورت.کــه.از.تولیدکنندگان.و.

فروشندگان.تجهیزات.استعالم.قیمت.گرفتیم.و.افزایش.

قیمت.مسکن.مهر.را.بر.اساس.اصالح.نرخ.ارز.محاسبه.

کردیم..هزینه.باالســری.این.مــوارد.همچون.بیمه.و.

مالیات.را.هم.لحاظ.کردیم.و.به.قیمت.نهایی.رســیدیم.

که.طبق.آن.با.پیمانکاران.قرارداد.بستیم.و.آن.ها.متعهد.
به.انجام.آن.شدند.

چاغروندی.افزود:.مبنای.پرداخت.ها.در.دســتگاه.های.

دولتی.فهرســت.بها.است.که.ســازمان.برنامه.وبودجه.

اعالم.می.کند..به.همین.دلیل.با.ســازندگان.بر.مبنای.

ســال.توافق،.فهرست.بها.را.محاسبه.و.اعالم.کردیم..تا.

جایی.که.امکان.قانونی.وجود.داشــت.از.منابع.شرکت.

عمران.برای.تکمیل.واحدها.نیز.اســتفاده.کردیم..ولی.

بعضی.سازنده.ها.ممکن.است.در.چارچوب.قرارداد.عمل.

نکرده.باشــند؛.بنابراین.نباید.شرکت.عمران.تاوان.این.
قصور.را.بدهد.

وی.با.اشاره.به.انعقاد.قراردادهای.مسکن.مهر.پردیس.

در.ســال.1391.گفت:.در.آن.ســال.به.طــور.میانگین.

ســازندگان.تعهد.کردند.باقیمت.متری.300.الی.330.

هزار.تومان.واحدها.را.بســازند..یک.باره.در.سال.1391.

جهش.قیمت.ارز.اتفاق.افتاد.اما.قیمت.ها.در.دولت.دهم.

به.هر.دلیل.اصالح.نشد..دولت.یازدهم.طبق.مصوبه.ای.

خسارت.سازندگان.ناشی.از.تغییر.نرخ.ارز.را.جبران.کرد..

بر.اساس.دستورالعمل.وزارت.راه.و.شهرسازی.و.مصوبه.

دولت،.قیمت.های.سال.1391.را.تعدیل.کردیم.که.بین.

30.تــا.120.هزار.تومان.در.هر.مترمربع.افزایش.قیمت.
صورت.گرفت.

مدیــرکل.کنترل.پروژه.بخش.فنی.شــرکت.عمران.

شــهرهای.جدید.تصریح.کرد:.در.ادامه.متوجه.شــدیم.

بعضی.آیتم.ها.کارهای.مازاد.بر.قرارداد.هســتند..به.طور.

مثــال.در.قــرارداد،.نصب.آسانســور.ذکر.نشــده.بود..

سازندگان.مدعی.شــدند.که.ما.می.خواهیم.آسانسور.را.

نصــب.کنیم.اما.در.قراردادمان.نیســت.و.قیمت.آن.در.
بازار،.باالست..

ســپس.استعالم.قیمت.صورت.دادیم.و.هزینه.های.

باالســری.را.هم.لحــاظ.کردیم..طبیعتــا.روند.بازار.

طوری.اســت.که.ممکن.اســت.هرلحظه.قیمت.ها.

تغییر.کند؛.اما.شرکت.عمران.معتقد.است.نباید.دائما.

برای.متقاضیان.تنــش.ایجاد.کنیم.و.به.آنها.بگوییم.

قیمت.دالر.باال.رفته.و.باید.پول.بیشــتری.بپردازند..

هم.اکنــون.نیز.با.توجه.به.نوســانات.ارزی،.تقبل.هر.

نوع.افزایش.قیمت.تجهیزات.پایانی.مســکن.مهر.بر.

اســاس.قراردادهای.منعقدشــده.که.جزییات.آن.در.

سال.های.1394.تا.1396.به.تائید.سازندگان.رسیده.
باید.از.ناحیه..سازندگان.انجام.شود.

  اثرگذاری دالر بر تجهیزات مسکن مهر
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پنجره.ایرانیان؛.مدیرعامل.بانک.مسکن.از.دو.پیشنهاد.

پرداخت.وام.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.به.خانه.های.

با.عمر.20.سال.و.نیز.افزایش.سقف.تسهیالت.اوراق.از.
60.به.80.میلیون.تومان.خبر.داد.

به.گزارش.ایســنا،.رحیمی.انارکی.در.حاشــیه.افتتاح.

گالری.آثار.هنرمندان.در.شــهر.جدید.اندیشــه.اظهار.

کرد:.به.بانک.مرکزی.پیشــنهاد.دادیم.شــرط.حداقل.

مدت.صدور.پروانه.ســاختمانی.را.از.15.به.20.ســال.

افزایش.دهد..با.این.طرح.دامنه.واحدهایی.که.می.توانند.

از.تسهیالت.مسکن.یکم.استفاده.کنند.افزایش.می.یابد..

اخیرا.این.پیشــنهاد.را.داده.ایم.و.هنوز.بانک.مرکزی.به.
ما.جواب.نداده.است.

وی.در.پاســخ.به.این.ســوال.که.آیا.این.پیشنهاد.به.

افزایش.قیمت.ها.منجر.نمی.شود؟.گفت:.افزایش.قیمت.

چندان.چشــمگیر.نخواهد.بود؛.چراکــه.دامنه.افزایش.
می.یابد.و.عرضه.بیشتری.صورت.می.گیرد.

رحیمی.انارکی.درباره.میزان.سرمایه.های.انباشته.شده.

در.صندوق.پس.انداز.مســکن.یکم.اظهــار.کرد:.هنوز.
وضعیت.مصارف.و.منابع.صندوق.بسیار.مناسب.است.

وی.گفت:.کار.دیگری.که.در.دستور.قرار.داده.ایم.این.

اســت.رقم.تســهیالت.از.طریق.اوراق.را.به.سطح.وام.

خانه.اولی.ها.برســانیم؛.یعنی.به.همان.میزانی.که.در.سه.

گروه.تسهیالت.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.پرداخت.

می.شود،.در.اوراق.امتیاز.حق.تقدم.تسهیالت.نیز.اتفاق.

بیفتد؛.بدین.ترتیب.که.ســقف.ایــن.وام.از.60.به.80.

میلیون.تومان.افزایش.پیدا.کند..این.پیشــنهاد.هم.به.
بانک.مرکزی.ارائه.شده.است.

مدیرعامل.بانک.مســکن.تصریح.کرد:.انتظار.داریم.

مردم.بتوانند.بخشــی.از.قدرت.خرید.ازدست.رفته.را.به.
این.طریق.جبران.کنند.

وی.در.پاســخ.به.این.ســوال.که.آیا.بــرای.افزایش.

تسهیالت.ســاخت.یا.کاهش.رقم.سود.این.تسهیالت.

تمهیداتی.در.نظر.دارید؟.گفت:.ســود.این.تسهیالت.بر.

اساس.نرخ.مصوب.شورای.پول.و.اعتبار.18.درصد.است..

هم.اکنون.سیاست.گذاری.ما.این.است.که.تسهیالت.را.

به.سازندگان.حرفه.ای.و.کسانی.که.گواهی.صالحیت.و.
پروانه.های.ساخت.وساز.دارند.پرداخت.کنیم.

بــه.گفته.وی.باال.بردن.ســقف.در.صندوق.پس.انداز.

مســکن.یکم.مســتلزم.در.نظر.گرفتن.چند.محدودیت.

اساسی.است؛.اولین.محدودیت،.توانایی.پرداخت.قسط.

اســت..محدودیت.دیگر.نیز.به.تامین.کســری.منابع.
مربوط.می.شود.

پنجره.ایرانیان؛.وزیر.صنعت،.معــدن.و.تجارت.گفت:.تعلیق.یا.ابطال.کارت.بازرگانی.
متخلفین.حتما.صورت.خواهد.گرفت.

ســید.محمد.شریعتمداری.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.در.حاشیه.جلسه.هیات.دولت.

و.در.جمع.خبرنگاران.اظهار.داشت:.در.جلسه.هیات.دولت.اصالح.آیین.نامه.صدور.کارت.

بازرگانی.مطرح.شد..روش.های.صدور.کارت.و.طبقه.بندی.کارت.به.سه.دسته.سال.اول،.
دوم.و.سوم.حد.اعتباری.معین.شد.

وی.افزود:.ســقف.کارت.برای.سال.اول.500.هزار.دالر،.سال.دوم.دو.میلیون.دالر.و.

سال.سوم.به.صورت.نامحدود.خواهد.بود..شریعتمداری.تاکید.کرد:.تعلیق.یا.ابطال.کارت.
بازرگانی.متخلفین.حتما.صورت.خواهد.گرفت.

  احتمال پرداخت وام 1۶۰ میلیونی به خانه های ۲۰ ساله

  اصالح آیین نامه صدور و تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی متخلفین
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پنجره.ایرانیان؛.محققان.کشور.سامانه.ای.را.طراحی.و.راه.اندازی.کرده.اند.که.می.توان.به.
کمک.آن.بازدهی.دریافت.انرژی.از.خورشید.را.افزایش.داد.

به.گزارش.ســتاد.توســعه.فناوری.نانو،.امروزه.با.توجه.به.محدود.بودن.منابع.ســوخت.

فســیلی.و.از.سوی.دیگر.مشــکالت.ناشی.از.احتراق.این.نوع.ســوخت.ها.از.جمله.انتشار.

گازهــای.گلخانه.ای.و.گرمایش.روزافزون.زمین.و.پیامدهای.ناشــی.از.آن،.توجه.و.عالقه.

جوامع.بشری.در.دست.یابی.به.انرژی.های.تجدید.پذیر.و.پاک.در.حال.افزایش.است..انرژی.
خورشید.به.عنوان.یکی.از.پاک.ترین.انرژی.های.موجود،.بسیار.موردتوجه.قرار.گرفته.است.
دکتر.ریحانه.لونی.یکی.از.محققان.این.طرح.با.اشــاره.به.بازده.پایین.سامانه.های.کنونی.

جذب.انرژی.خورشــیدی.گفــت:.در.طرح.حاضر.به.منظور.افزایــش.بازدهی.جذب.انرژی.

تابشــی.خورشــید.از.دو.راهکار،.کاربرد.دریافت.کننده.های.حفره.ای.و.کاربرد.نانوسیال.به.

عنوان.ســیال.عامل.سیستم.متمرکز.کننده.بشقابی.خورشیدی،.به.صورت.هم.زمان.استفاده.
شده.است.

وی.افزود:.در.این.راســتا،.ســامانه.ای.متشکل.از.گردآورنده.بشــقابی.و.دریافت.کننده.

حفره.ای.اســتوانه.ای.حاوی.نانوسیال.طراحی.و.ساخته.شــد.و.کارایی.آن.در.جذب.انرژی.
خورشیدی.مورد.بررسی.قرار.گرفت.

به.گفته.لونی،.استفاده.از.سیستم.طراحی.شده.در.این.طرح.به.عنوان.سامانه.جاذب.انرژی.

خورشید.موجب.کاهش.تلفات.انرژی.خورشیدی.در.هنگام.جذب.شده.و.بازده.تبدیل.انرژی.
افزایش.خواهد.یافت.

.این.محقق.خاطر.نشــان.کرد:.نانوســیاالت.به.دلیل.هدایت.حرارتی.باالیشــان.قادرند.

انرژی.حرارتی.جذب.شــده.از.خورشــید.را.با.کمترین.تلفات.منتقل.کنند؛.ازاین.رو.در.طرح.

حاضر.ازاین.گونه.نانومواد.جهت.بهبود.کارایی.ســامانه.های.جاذب.انرژی.خورشید.استفاده.
شده.است.

وی.بیان.کرد:.در.طــرح.حاضر.به.منظور.افزایش.میزان.بازدهی.ســامانه.جاذب.انرژی.

خورشید،.از.دریافت.کننده.حفره.ای.استوانه.ای.در.متمرکز.کننده.بشقابی.استفاده.شده.است.

که.نانوســیال.کربن/روغن.حرارتی.به.منظور.جذب.انرژی.خورشیدی.درون.دریافت.کننده.

حرکت.کرده.و.انرژی.خورشیدی.را.جذب.کرده.و.به.انرژی.حرارتی.تبدیل.می.کنند..کاربرد.
دریافت.کننده.حفره.ای.موجب.می.شود.حرارت.جذب.شده.را.با.کمترین.تلفات.منتقل.کند.
این.محقق.افزود:.بر.اساس.نتایج.آزمون.های.انجام.شده.می.توان.اذعان.کرد.بازده.جذب.
این.سامانه.با.کاربرد.نانوسیال.کربن.ـ.روغن.حرارتی.نسبت.به.بازده.جذب.برای.سامانه..با.

کاربرد.روغن.خالص.به.میزان.13.12.درصد.باالتر.است.

  افزایش کارایی سامانه های جاذب انرژی خورشیدی با فناوری نانو

پنجره.ایرانیان؛.به.زودی.تاسیســات.ذخیــره.انرژی.برق.

شرکت.تســال.در.استرالیا.که.از.نظر.وســعت.و.عظمت.در.

نوع.خود.بی.نظیر.اســت،.رقیبی.بزرگ.تــر.و.قدرتمندتر.پیدا.
خواهد.کرد.

به.گــزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.انگجت،.شــرکت.

آمریکایی.پاســیفیک.گاز.پیشنهادی.را.به.شرکت.تسال.ارائه.

کرده.که.بــر.مبنای.آن.چهار.طرح.تامیــن.انرژی.به.منظور.

ذخیره.ســازی.برق.در.ایالت.کالیفرنیا.اجرا.می.شود.تا.اتکای.
آن.به.سوخت.های.فسیلی.باز.هم.کاهش.یابد.

تنها.یکی.از.این.مراکز.ذخیره.سازی.انرژی.برق.می.تواند.در.

عرض.چهار.ساعت.12.5.مگاوات.انرژی.آماده.بهره.برداری.
کند.که.در.نوع.خود.رکوردی.منحصربه.فرد.محسوب.می.شود.
در.مقام.مقایسه.باید.گفت.مجموعه.ای.که.به.تازگی.توسط.
تسال.در.اســترالیا.مورد.بهره.برداری.قرار.گرفته.تنها.قادر.به.

تامین.129.مگاوات.ساعت.انرژی.طی.مدت.مشابه.است.
با.تکمیل.طرح.تازه.تســال.در.کالیفرنیــا.ظرفیتی.بالغ.بر.
1.1.گیگاوات.ســاعت.انرژی.برای.تامین.نیازهای.محلی.به.
برق.فراهم.خواهد.شد..الون.ماسک.مدیرعامل.شرکت.تسال.
چندی.قبل.وعــده.داده.بود.که.این.شــرکت.قصد.دارد.در.
مقیاس.چند.گیگاوات.ســاعت.انرژی.الکتریسیته.تولید.کند.

و.برای.این.کار.به.انرژی.خورشیدی.متوسل.خواهد.شد.

انرژی.خورشیدی.یادشــده.در.باتری.های.تولیدی.شرکت.

تســال.ذخیره.شــده.و.در.صورتی.کــه.نیروگاه.های.برق.به.

علت.افزایــش.مصرف.قادر.بــه.برطرف.کــردن.نیازهای.

مصرف.کنندگان.نباشــند.از.این.منبع.جدید.اســتفاده.خواهد.

شــد..انتظار.می.رود.تکمیل.این.طرح.تا.اواخر.ســال.2020.
به.طول.بینجامد.

  نصب قدرتمندترین باتری ذخیره انرژی دنیا در کالیفرنیا
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پنجره.ایرانیان؛.رئیس.موسسه.آموزش.عالی.علمی.

کاربــردی.صنعت.آب.و.برق.مشــهد.گفت:.توســعه.

اســتفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.کشــور.نیازمند.

حمایت.بخش.خصوصــی.و.آموزش.های.ترویجی.و.
مهارتی.به.مردم.است.

داوود.توکلی.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.با.بیان.این.که.ایران.

انرژی.فســیلی.و.کربن.را.به.عنوان.یک.منبع.طبیعی.و.

خداداد.داشــته.است.و.اولین.دارنده.منابع.فسیلی.در.دنیا.

محسوب.می.شود،.اظهار.کرد:.به.لحاظ.اقتصادی.به.نظر.

نمی.آید.که.ما.بتوانیم.چندان.ســرمایه.گذاری.سنگینی.را.

در.انرژی.تجدیدپذیر.داشــته.باشیم.به.همین.دلیل.شاید.

در.دو.دهه.گذشــته.به.اندازه.کافی.به.این.حوزه.اهتمام.
نشده.است.

وی.ادامــه.داد:.مــا.در.تیرماه.به.56.هــزار.مگابایت.

برق.نیاز.داشــتیم.که.بخش.انــدک.آن.از.نیروگاه.آبی.

تامین.می.شــود.که.تنها.حــدود.1000.مگابایت.از.آن.

را.توســط.انرژی.های.تجدیدپذیر.تامین.می.کنیم..البته.

استان.خراسان.از.همین.1000.مگابایت.بیشترین.سهم.

تجدیدپذیــر.را.در.تامین.بــرق.از.طریق.نصب.پنل.های.

خورشــیدی.در.کشور.داراست.و.شــاید.باید.گفت.نیمی.

از.این.هزار.مگابایت.در.خراســان.رضوی.و.جنوبی.تولید.
شده.است.

رئیس.موسســه.آموزش.عالی.علمی.کاربردی.صنعت.

آب.و.برق.مشهد.افزود:.سهم.1000.مگابایتی.انرژی.های.

تجدیدپذیر.در.تامین.برق.شایســته.ایران.نیست.و.شاید.

دلیل.آن.را.باید.ارزان.و.مجانی.بودن.سوخت.فسیلی.در.

کشور.دانست..اگر.قرار.بود.که.ما.انرِژی.فسیلی.را.نظیر.

بسیاری.از.کشورها.خریداری.می.کردیم،.قطعا.گام.های.
بلندتری.در.زمینه.انرژی.های.تجدیدپذیر.برمی.داشتیم.

توکلی.اضافه.کرد:.براســاس.برنامه.ششم.مقرر.شده.

اســت.که.4..تا.5.هزار.مگابایــت.از.تولیدات.برق.ما.

از.طریق.انرژی.تجدیدپذیر.باشــد.که.تحقق.این.امر.

مســتلزم.این.است.که.ما.بتوانیم.در.راستای.آموزش.و.
افزایش.مشارکت.مردمی.در.این.زمینه.تالش.کنیم.

وی.با.تأکید.بر.این.که.انرِژی.های.تجدیدپذیر.دارای.

مزایای.زیادی.اســت،.گفت:.انرِژی.هــای.تجدیدپذیر.

می.توانند.با.ســرمایه.گذاری.اندک.به.اشــتغال.پایدار.

کمک.کنند.هم.چنین.در.بهبود.مســائل.اجتماعی.موثر.
واقع.شوند.

رئیس.موسســه.آموزش.عالی.علمی.کاربردی.صنعت.

آب.و.برق.مشــهد.با.اشــاره.به.این.که.دولت.دوازدهم.

دستگاه.های.دولتی.را.موظف.کرده.که.حداقل.20.درصد.

انرِژی.خــود.را.از.انرژی.هــای.تجدیدپذیر.تامین.کنند،.

خاطرنشان.کرد:.برخی.شرکت.های.توزیع.برق.پنل.های.

انرژی.خورشــیدی.را.در.اماکــن.عمومی.نظیر.مدارس،.
دبیرستان.ها.و.سازمان.ها.راه.اندازی.می.کنند.

توکلی.با.بیان.این.که.انرژی.های.تجدیدپذیر.می.توانند.

در.حمایت.از.محرومان.موثر.باشند،.ادامه.داد:.روستاییان.

و.افراد.تحت.پوشــش.کمیته.امداد.بــه.کمک.کمیته.و.

سازمان.انرژی.های.تجدیدپذیر.پنل.هایی.را.نصب.کردند.

که.خود.روستاییان.آن.ها.را.نگهداری.می.کنند.و.از.محل.

تولیــد.انرژی.درآمدی.را.کســب.می.کننــد.که.بهترین.

حمایت.اجتماعی.اســت.که.به.اشــتغال.و.خوداشتغالی.

کمک.می.کند.
وی.با.تاکید.بر.این.که.احــداث،.نگهداری.و.تعمیرات.
نیروگاه.های.کوچک.نیازمنــد.حمایت.بخش.خصوصی.
و.آموزش.های.ترویجی.و.مهارتی.اســت،.خاطرنشــان.
کرد:.متاســفانه.جنبه.اقتصادی.انرژی.های.تجدیدپذیر.

انگیزه.ای.برای.مردم.باقی.نمی.گذارد.
رئیس.موسســه.آموزش.عالی.علمی.کاربردی.صنعت.
آب.و.برق.مشهد.با.اشــاره.به.این.که.تامین.انرژی.برق.
توسط.پنل.های.خورشیدی.هزینه.های.مصرفی.مردم.را.
تا.حد.زیادی.کاهش.خواهد.داد،.یادآور.شد:.ما.در.حقیقت.
برق.را.نسبت.به.سایر.کشــورهای.دنیا.مجانی.به.مردم.
می.دهیم.و.طبیعتا.کســی.که.بخواهد.در.ایران.خود.پنل.
خورشــیدی.نصب.کند،.برایش.مقرون.به.صرفه.نیست،.
چون.هزینه.نصب.آن.زیاد.اســت.تــا.بخواهد.در.آینده.
هزینه.قبض.برقش.کمتر.شــود..از.این.رو.باید.تمهیداتی.
در.این.زمینه.اندیشیده.شود.و.مستلزم.تصمیات.باالدستی.

است.که.این.اتفاق.بیفتد.

  استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نیازمند حمایت بخش خصوصی

پنجره.ایرانیان؛.معاون.اســتاندار.گلســتان.و.فرماندار.ویژه.گنبــدکاووس.از.اجرای.

تاسیســات.انرژی.خورشیدی.در.15.روســتای.این.بخش.با.مشارکت.بخش.خصوصی.
خبر.داد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.عبدالقدیر.کریمی.در.جمع.دهیاران.بخش.مرزی.داشــلی.

برون.گنبدکاووس،.اظهار.کرد:.15.روســتای.بخش.داشــلی.برون.از.انرژی.خورشیدی.
بهره.مند.می.شوند.

کریمی.ادامه.داد:.این.طرح.که.توسط.بخش.خصوصی.و.با.استفاده.از.اعتبارات.مناطق.

محروم.ریاست.جمهوری.در.حال.پیگیری.است،.طی.دو.سال.آینده.اجرا.می.شود.
وی.در.توضیــح.این.طرح.گفت:.این.طرح.به.صــورت.تلفیقی.برای.تولید.برق.و.آب.
شــیرین.و.با.هدف.ایجاد.زیرســاخت.ها.برای.رفع.این.دو.مشکل.اساسی.مردم.بخش.

داشلی.برون.اجرا.می.شود.
کریمی.اضافه.کرد:.با.هدف.رفع.مشــکالت.حوزه.آب.و.برق.بخش.داشــلی.برون.و.
دیگر.نقاط.شهرستان،.برنامه.ریزی.برای.دیدار.با.وزیر.نیرو.به.منظور.تخصیص.اعتبارات.

ویژه.ملی.انجام.شده.است.

  1۵ روستای بخش داشلی برون از انرژی خورشیدی بهره مند می شوند
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پنجره.ایرانیان؛.دســتگاهی.جالــب.در.یکی.از.بنادر.

برزیــل.به.کار.گرفته.شــده.تا.انرژی.امــواج.دریا.را.به.
الکتریسیته.تبدیل.کند.

به.گزارش.خبرگزاری.مهــر،.یکی.از.منابع.تجدیدپذیر.

انرژی.امواج.دریاست..در.همین.راستا.دستگاهی.در.برزیل.

ساخته.شده.که.با.استفاده.از.امواج.دریا.برق.تولید.می.کند.
این.دستگاه.در.بندر.Pecem.در..برزیل.نصب.شده.
است..هر.یک.از.این.بازوهای.مکانیکی.22.متر.است.و.

به.یک.شناور.متصل.می.شود.
امواج.دریا.پمپ.متصل.به.بــازو.را.به.کار.می.اندازند..

آب.پرفشــار.توربین.را.به.کار.می.اندازد.و.در.مرحله.بعد.

ژنراتور.برای.تولید.برق.روشــن.می.شــود..تخمین.زده.

می.شود.پتانســیل.انرژی.امواج.در.برزیل.87.گیگاوات.

باشد..این.دســتگاه.می.تواند.20.درصد.این.پتانسیل.را.
به.برق.تبدیل.کند.

  این دستگاه امواج دریا را به برق تبدیل می کند

پنجره.ایرانیان؛.اگر.دوست.دارید.بدون.خارج.شدن.از.منزل.ماهیگیری.کنید.و.در.عین.

حال.امکان.اســتفاده.از.لوازم.برقی.تان.را.هم.داشــته.باشید،.می.توانید.این.قایق.پیشرفته.
کانادایی.را.بخرید.

بــه.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.دیجیتال.ترندز،.این.قایق.که.کوروک.نام.دارد.

طراحی.شــده.و.با.خرید.آن.می.توانید.تا.هر.زمان.که.خواســتید.بر.روی.آب.سرگردان.
باقی.بمانید.

وزن.این.خانه.حدود.2500.کیلوگرم.است.و.بنابراین.می.توان.آن.را.پس.از.خروج.از.آب.
به.پشت.یک.خودروی.شاسی.بلند.یا.کامیون.بست.و.همراه.خود.جابجا.کرد.

خانه.یادشــده.از.تمامی.امکانات.الزم.برای.زندگی.بر.روی.آب.برخوردار.است.و.دارای.

آشپزخانه.کامل.به.همراه.ســینک،.اجاق.گاز،.یخچال،.تختخواب.و.غیره.است..طول.این.
قایق.حدود.8.متر.و.عرض.آن.کمتر.از.سه.متر.است.

از.جملــه.دیگــر.امکانات.این.قایق.قابل.زندگی.می.توان.به.بخشــی.برای.تمیز.کردن.
ماهی.های.شکار.شده،.محل.نگهداری.ماهی.و.تجهیزات.ماهیگیری.و.غیره.اشاره.کرد.

قایق.یادشــده.دارای.موتوری.با.قدرت.90.اســب.بخار،.یک.صفحه.کنترل.و.صفحه.

خورشیدی.265.واتی.قابل.اتصال.به.دو.باتری.6.ولتی.است.و.امکان.ذخیره.سازی.56.لیتر.
آب.هم.در.مخزن.آن.وجود.دارد..قیمت.پایه.این.خانه.منحصربه.فرد.61.هزار.دالر.است.

  با این خانه خورشیدی به دل دریا بزنید
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پنجــره.ایرانیان؛.در.هفته.دولت.ســه.روســتای.محروم.

کوهستانی.و.صعب.العبور.شهرستان.تالش.با.استفاده.از.انرژی.
خورشیدی.برق.دار.می.شوند.

ســیروس.هدایتی.نژاد.در.گفتگو.با.خبرنگار.مهر.اظهار.

کرد:.روستاهای.محروم،.کوهستانی.و.صعب.العبور.لنزی،.

چوزیــه.و.گل.هر.کدام.بــه.ترتیب.با.26،.13.و.31.خانوار.

بــا.اعتبــار.1.میلیــارد.و.130.میلیون.تومــان.و.با.هدف.

محرومیت.زدایی.در.هفته.دولت.ســال.جاری.با.استفاده.از.

انرژی.خورشیدی.برق.دار.می.شوند.
وی.با.اشاره.به.اینکه.در.شهرستان.تالش.87.هزار.مشترک.
برق.وجود.دارد،.افزود:.از.این.تعداد.مشترک.6.هزار.و.121.نفر.
مربوط.به.مشترکان.کشاورزی.بوده.که.4.هزار.و.791.مشترک.
آن.دائمی.و.یک.هزار.و.130.نفر.نیز.مشترک.موقت.هستند.

هدایتی.نژاد.خاطرنشــان.کرد:.طول.خطوط.برق.فشارقوی.

تالــش.یک.هزار.و.700.کیلومتر.اســت.و.1350.دســتگاه.

ترانســفورماتور.برق.این.خطوط.را.تغذیه.می.کنند.و.نیروهای.

اداره.برق.حفاظت.هــای.الزم.را.برای.جلوگیری.از.قطع.برق.
این.خطوط.عهده.دار.هستند.

به.گفته.وی.به.درخواســت.ارگان.های.دولتی.30.نقطه.از.

شهرســتان.تالش.را.مرتبط.با.حوزه.آب.و.چاه.های.کشاورزی.
منطقه.برق.دار.کرده.ایم.

مدیــر.امور.توزیع.بــرق.تالش.ادامه.داد:.ایــن.اقدام.ها.به.

درخواست.جهاد.کشاورزی،.آب.منطقه.ای.و.همچنین.کمیته.
برنامه.ریزی.شهرستان.تالش.انجام.شده.است.

  برق دار شدن سه روستای تالش با انرژی خورشیدی 

  بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر عامل حفظ محیط زیست
پنجــره.ایرانیان؛.مدیــرکل.حفاظت.محیط.زیســت.اســتان.مرکزی.گفت:.
بهره.گیری.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.عامل.کاهش.مصرف.منابع.انرژی.فســیلی.

و.حفظ.محیط.زیست.است.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.رضــا.میرزایی.در.جمع.خبرنگاران.در.اراک.اظهار.
داشت:.در.راستای.بهره.گیری.از.انرژی.های.نو،.دولت.برنامه.های.مدونی.را.به.کار.
گرفته.اســت،.چرا.که.انرژی.خورشید.به.عنوان.یکی.از.منابع.تامین.انرژی.ارزان.

قیمت،.پاک.و.بدون.اثراث.مخرب.زیســت.محیطی.است.که.بشر.از.گذشته.های.
دور.مورد.استفاده.قرار.داده.است.

مدیرکل.حفاظت.محیط.زیســت.استان.مرکزی.افزود:.استان.مرکزی.از.لحاظ.

جغرافیایــی.به.دلیل.صاف.بودن.هوا.و.همچنین.کم.بودن.عرض.جغرافیایی،.در.

اکثر.روزهای.سال.دارای.مقدار.تابش.دریافتی.بسیار.باالیی.است.که.برای.تولید.
انرژی.های.نو.مناسب.است.

میرزایی.بیان.کرد:.اولین.نیروگاه.خورشــیدی.فوتوولتاییک.کشــور.با.ظرفیت.

بیش.از.یک.مگاوات،.ســال.95.در.ســفر.رئیس.جمهور.و.هیات.دولت.به.استان.
مرکزی.مورد.بهره.برداری.قرار.گرفت.

مدیرکل.حفاظت.محیط.زیست.اســتان.مرکزی.خاطرنشان.ساخت:.در.تداوم.

این.اقدام،.مقرر.است.نیروگاه.500.مگاواتی.تولید.برق.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.
با.سرمایه.گذاری.خارجی.در.منطقه.کویر.میقان.اراک.راه.اندازی.شود.

وی.تصریح.کرد:.ســرمایه.گذار.این.پروژه.همچنین.قرار.است.سه.نیروگاه.30.

مگاواتی.تولید.برق.در.ســایر.مناطق.استان.مرکزی.راه.اندازی.کند.که.قطعا.تاثیر.

بســزایی.در.کاهش.مصرف.منابع.انرژی.فسیلی.و.همچنین.حفظ.محیط.زیست.
خواهد.داشت.

مدیرکل.حفاظت.محیط.زیست.استان.مرکزی.اظهار.امیدواری.کرد.در.راستای.

صیانت.از.محیط.زیســت.در.این.اســتان،.نیروگاه.های.تولید.برق.از.انرژی.های.
تجدیدپذیر.و.نو.گسترش.یابد.
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  نمای ساختمان تجاری هفت طبقه با آجر در قلب سئول

پنجره.ایرانیان؛.ســاختمان.تجاری.7.طبقه.ای.در.کره.جنوبی.یا.استفاده.از.نمای.آجری.
ساخته.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.کاربری.این.ســاختمان،.در.زمینه.فشــن.و.مد.است.و.

نمایشگاه.و.فروشگاه.هایی.با.این.کاربری.در.آن.وجود.دارد..بر.اساس.اظهارات.تیم.طراحی،.

این.ســاختمان.که.از.هر.چهار.طرف.دارای.نما.است،.کانسپت.یک.نمای.سه.بعدی.را.در.

خود.نشــان.می.دهد..در.واقع.تیم.طراحی.ســعی.کرده.است.تا.با.استفاده.از.آجر.و.بازی.با.

این.متریال،.نمایی.سه.بعدی.خلق.کند.که.می.توان.گفت.تا.حدودی.در.ارائه.این.کانسپت.
موفق.بوده.است.
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  یک نمونه خالقانه به کارگیری از بافت آجری در معماری مکزیک

پنجره.ایرانیان؛.ســاختمان.مســکونی.جالبی.در.مکزیک.با.اســتفاده.از.نمای.آجری.
ساخته.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.بافــت.آجری.یکی.از.عناصر.معماری.اســت.که.از.

سال.های.دور.برای.ایجاد.بافت.های.ظریف.در.طراحی.فضای.داخلی.و.خارجی.استفاده.

می.شــده.است..کاربرد.و.طراحی.آن.در.سال.های.مختلف.با.توجه.به.تحقیقات.وفناوری.

که.از.این.عناصر.اســتفاده.می.شده،.متفاوت.بوده.است..معماران.مکزیک.نیز.به.این.نما.
توجه.خاصی.دارند.

پروژه.مورد.نظر.شامل.یک.ساختمان.مســکونی.6.طبقه.با.25.واحد.آپارتمان.است،.

که.از.داخل.توســط.پنج.پاسیو.مرکزی.جدا.می.شــوند..هر.پاسیو.فضای.مشترک.را.از.

فضای.خصوصی.در.هر.آپارتمان.جدا.می.کند..این.مناطق.توســط.یک.پل.که.با.بافتی.

آجری.پوشــیده.شــده.به.هم.متصل.می.شــوند،.که.در.عین.حال.به.تهویه.هوا.و.حفظ.

حریم.خصوصی.ســاکنان.در.هر.طبقه،.کمک.می.کند..تمام.ساختمان.از.مصالح.طبیعی.

و.بادوام.مانند،.آجر،.ســنگ.و.چوب.ساخته.شده.است.و.برای.تکمیل.نما،.نیز.از.پوشش.
گیاهی.استفاده.کرده.اند.

ری
عما

ر م
بـا

اخ



84

13
ه.1

ـار
شم

...
97
ور.

هری
..ش

م..
زده

ل.یا
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ
ری

عما
ر م

بـا
اخ

  استفاده از پانچ پلیت در نمای ساختمان 

پنجره.ایرانیان؛.در.ملبورن.اســترالیا.در.طراحی.نمای.یک.خانه.از.پانچ.پلیت.به.شکل.
جالب.توجهی.استفاده.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.در.این.پروژه.طراح.ســعی.کرده.که.با.توجه.به.بودجه.

کم.ســاختمانی.منحصر.به.فرد.با.دو.اتاق.خواب..طراحی.کند..محدودیت.فضایی،.نور.و.

چشــم.انداز.ساختمان.چیزهایی.بود.که.طراح.باید.به.آن.توجه.می.کرد..در.طبقه.اول.هیچ.

نشــانی.از.طبقه.دوم.نمی.یابید،.باوجود.این.وقتی.به.پنجره.آشــپزخانه.نزدیک.می.شوید.

می.توانید.طبقات.باال.را.مشــاهده.کنید..این.پله.هــا.به.عنوان.یک.عنصر.خارجی.در.نظر.

گرفته.می.شود.که.همزمان.به.وسیله.ای.تبدیل.شده.که.از.وسط.ساختمان.مانع.ورود.نور.

به.داخل.می.شــود..طراح.برای.نمای.ساختمان.از.پنل.هایی.استفاده.کرده.که.دارای.بافت.

بوده.و.نوری.مالیم.از.میان.فضای.باز.این.پنل.ها.وارد.فضای.داخلی.می.شود،.دقیقا.مانند.

نوری.که.از.میان.درختان.می.تابد.و.میزان.نور.با.توجه.به.فصل.و.زمان.آن.در.طول.روز.
تغییر.می.کند.
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  طراحی خانه مدرن با حفظ ویژگی های تاریخی در کالیفرنیا

پنجره.ایرانیان؛.این.خانه.یکی.از.نمونه.های.نادر.ساخت.وساز.جدید.در.یک.منطقه.
حفاظت.تاریخی.از.شهر.لس.آنجلس.می.باشد.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.در.این.پروژه.طراح.به.بازسازی.خانه.های.کوچک.و.

قدیمی.می.پردازد..در.بازسازی.این.خانه.گروه.سعی.برآن.دارند.تا.محتوی.تاریخی.را.

در.آن.لحاظ.کنند..با.توجه.به.بودجه.کم،.استفاده.مجدد.از.عناصر.ساخت.و.ساز،.مانند.

پایه.ها.و.برخی.فریم.های.موجود.مهم.بود..طراح.این.نشــانه.ها.را.از.معماری.تاریخی.

سرزمین.مجاور.منطقه.گرفته.است..برای.نمونه.خیابان،.انبوهی.و.جنسیت.خانه.های.

جدید.به.نظر.شبیه.سازه.های.منطقه.همسایه.است..در.این.خانه.ها.ارجاع.به.معماری.
مدرن.میانه.مشهود.است.
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  طراحی خانه ای مدرن در دل طبیعت

پنجره.ایرانیان؛.در.اســترالیا.خانه.ای.در.دامن.طبیعت.و.با.استفاده.از.عناصر.طبیعی.در.
طراحی.آن.ساخته.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.ایده.اصلی.این.پروژه.عبــارت.بوده.از.این.که.چگونه.

محیط.طبیعی.می.تواند.به.عنوان.بخشــی.از.طراحی.خانه.شکل.گرفته.و.گسترده.شود..در.

نهایت.به.نظر.می.رســد.که.ساختمان.کامال.بخشی.ازچشم.انداز.محیط.خواهد.شد؛.شکل.

یکپارچه.ای.که.از.میان.پایه.ای.ســبز.رنگ.برخاسته.اســت..این.ساختمان.از.دو.بخش.

مجزا.تشــکیل.شده.است؛.بخش.عمومی.ســاختمان.که.فضای.زندگی.ساکنان.است.و.

بخش.خصوصی.که.شــامل.اتاق.های.خواب.و.فضاهای.جانبی.می.باشد..فضای.نشیمن.

به.هر.دو.ســوی.جلو.و.عقب.باغچه.باز.می.شــود..حرکت.شیب.سقف.به.سمت.غرب.به.

پنجره.بزرگ.شمالی.این.ساختمان.اجازه.می.دهد.تا.نور.خورشید.را.به.سمت.اتاق.نشیمن.

جنوبی.هدایت.کند..آشــپزخانه.در.قسمت.فضای.پشتی.قرار.گرفته.که،.روبه.پاسیو.پشت.
ساختمان.و.خروجی.اتاق.نشیمن.باز.می.شود..
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  طراحی مدرن یک مجموعه علمی، فرهنگی در عمان

پنجــره.ایرانیان؛.یــک.مجموع.علمی.و.فرهنگی.با.یــک.طراحی.مدرن.در.عمان.
طراحی.و.ساخته.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.در.این.پروژه.هدف.ایجاد.ارتباط.بین.هنر.و.علوم.با.

طبیعت.و.هندسه.بوده.اســت..همچنین.تکنیک.های.بدیعی.برای.دستیابی.به.هدف.

مورد.نظر.به.کار.رفته.است..این.ساختمان.دارای.بخش.های.مختلفی.چون.تبلیغاتی،.

فرهنگی.و.آموزشــی.می.باشد..در.بخش.تبلیغات.سالن.نمایشگاه،.در.بخش.فرهنگی.

موزه.و.گالری.فرهنگی.و.در.بخش.آموزشی.کتابخانه.را.به.چشم.می.خورند..ساختمان.

به.دو.بخش.تقســیم.شده.اســت..بخش.بیرونی.به.صورت.مســتقل.با.پوسته.بتنی.

ســاختمان.داخلی.را.می.پوشاند..الگوی.هندســی.که.برای.پوسته.بتنی.انتخاب.شده.

برگرفته.از.نقوش.تزئینی.مســجد.قرویین،.که.به.عنــوان.نقش.مرکز.دانش.و.علوم.

منطقه.مدیترانه.شناخته.شده.است،.می.باشد..اندازه.این.الگو.با.توجه.به.جهت.خورشید.

تغییر.می.کند..بنابراین،.کنترل.دما.و.نور.محیط.نیز.به.نسبت.ساختار.فضا.اهمیت.دارد..
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  طراحی ویالی مدرن، استفاده گسترده از بتن

پنجره.ایرانیان؛.در.آرژانتین.خانه.با.استفاده.گسترده.از.بتن.طراحی.و.ساخته.شده.است.
به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.این.پروژه.در.در.آرژانتین.واقع.شده.است..این.خانه.به.
نیازهای.یک.خانواده.جوان.پاســخ.می.دهد.که.حریم.خصوصی.وارتباط.با.فضای.سبز.را.
در.الویت.قرار.می.دهند..با.در.نظر.گرفتن.این.فرضیه.طراحی.تالش.می.کند.تا.محدودیتی.

را.از.خیابان.ایجاد.کند.که.نتیجه.آن.نمای.ساده.ساختمان.است.
این.خانه.پنجره.هایی.در.اطراف.خانه.دارد..این.منبع.دسترســی.به.نور.طبیعی.را.فراهم.
می.کند.و.انــواع.عناصر.بصری.را.در.طبقه.اول.ایجاد.می.کنــد..در.اینجا.می.توان.اتاق.
نشیمن،.اتاق.غذاخوری،.آشپزخانه،.یک.پارکینگ.باظرفیت.دو.اتومبیل،.یک.حمام.ویک.
کارگاه.را.پیدا.کرد..این.ســطح.با.فضای.تراس.و.اســتخر.شنا.تکمیل.می.شود..در.طبقه.
دوم.شما.می.توان.دو.اتاق.خواب،.یک.حمام،.یک.اتاق.خواب.اصلی.با.حمام.اختصاصی.و.
یک.کمد.بزرگ.برای.لباس.مشاهده.کرد..همه.این.اتاق.ها.بایکدیگر.یک.حجم.خطی.را.
به.وجود.می.آورند،.که.از.طبقه.اول.خارج.می.شــود.و.یک.فضای.دسترسی.در.جلو.و.یک.

فضای.تفریحی.در.پشت.ایجاد.می.کند.
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  طراحی ویالیی با از استفاده چوب و سنگ 

پنجره.ایرانیان؛.معمار.یک.ویال.در.کلمبیا.از.ســنگ.و.چوب.که.سازگار.با.محیط.است.
برای.طراحی.نمای.این.پروژه.استفاده.کرده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.این.ویال.در.روی.شــیب.کوه.واقع.شده.است،.بنابراین.

ساختار.آن.به.گونه.ای.است.که.با.محیط.سازگار.باشد..تمامی.بخش.های.ساختمان.مانند.

ورودی.آن.باشــکوه.می.باشد..طراح.برای.نمای.ویال.با.به.کار.گیری.خالقیتش.از.سنگ.

و.چوب.که.ســازگار.با.محیط.است.استفاده.کرده.است..در.تضاد.با.این.عناصر.سخت.و.

خشن.در.راه.پله.ها.ازدیواره.های.شیشه.ای.استفاده.و.میان.این.دو.تعادل.ایجاد.کرده.است..

در.فضای.داخلی.نیز.ما.شاهد.استفاده.از.سنگ.در.دیواره.ها.و.چوب.در.کف.با.اندازه.های.

وســیع.می.باشــیم،.به.عالوه.در.بخش.هایی.دیوارهای.شیشه.ای.به.چشم.می.خورند.که.

امکان.ورود.نور.طبیعی.به.فضای.داخل.را.فراهم.می.کند.و.به.کار.بردن.مبلمان.مدرن.در.
چیدمان.فضای.داخلی.زیبایی.فاخر.آن.را.تکمیل.کرده.است.
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  کاربرد خالقانه الوار چوبی در نمای ساختمان مدرن

پنجره.ایرانیان؛.در.طراحی.نمای.ساختمانی.در.ملبورن.از.الوارهای.چوبی.و.مشکی.
به.صورت.خالقانه.ای.استفاده.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.طراح.این.پــروژه.یک.فضای.دو.طبقه.در.بخش.

ورودی،.در.میانه.ســاختمان.ایجاد.کرده.که.بخش.جدید.را.از.ساختمان.اصلی.جدا.

کرده.اســت..بعد.از.ورود.به.داخل.ســاختمان.شــما.یک.فضای.دایره.شکل.را.در.

سقف.مشاهده.می.کنید.که.نور.را.از.باال.به.سمت.راه.پله.ها.هدایت.می.کند..یکی.از.

مهم.ترین.مسائلی.که.طراح.خالقانه.بدان.پرداخته.پنجره.های.بزرگ.تا.سقف.است.

که.نورطبیعی.در.روز.را.تامین.می.کند،.فضای.نشیمن.رو.به.حیاط.سرسبز.قرار.دارد.

و.افراد.می.توانند.از.چشــم.انداز.زیبا.در.روز.و.شب.بهره.مند.شوند.که.در.نتیجه.یک.

فضای.آرام.و.پرنور.و.منظره.ای.فوق.العاده.برای.ساکنان.ایجاد.کرده.است.و.توانسته.
با.قرار.دادن.یک.در.کشویی.شیشه.ای.فضای.داخل.و.بیرون.را.به.هم.متصل.کند..
طراح.در.نمای.ســاختمان.و.داخل.نیز.از.الوارهای.چوبی.و.مشکی.که.در.کنار.
هم.هارمونی.ایجاد.کرده.اند.به.طور.خالقانه.ای.به.کار.برده.است..نحوه.چیدمان.
نوارهای.چوبی..در.نمای.ســاختمان.به.گونه.ای.اســت.که.نــور.به.اندازه.کافی.
وارد.محیط.می.شــود.و.همزمان.نور.و.سایه.را.به.طور.مساوی.در.فضای.داخلی.

مشاهده.می.کنیم.
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  معماری و طراحی داخلی ساختمان مسکونی با نمایی متفاوت
پنجره.ایرانیان؛.ساختمانی.مســکونی.در.منطقه.ای.روستایی.ساحلی.در.تایوان.با.نمایی.

متفاوت.ساخته.شده.است.
به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.سایت.این.ساختمان.در.روستایی.خوش.آب.و.هوا.و.رو.
به.دریا.قــرار.دارد.که.صدای.امواج.دریا.و.ویژگی.های.آب.و.هوایی.این.منطقه.به.یکی.از.
المان.های.معماری.تبدیل.شــده.و.نما.به.گونه.ای.طراحی.شده.که.چشم.انداز.به.سمت.دریا.
حفظ.شود..همانطور.که.اشاره.شد.اصلی.ترین.ویژگی.این.ساختمان،.نمای.آن.است،.نمایی.

ســیاه.و.سیمانی.که.از.یک.ســمت.حفره.هایی.روی.آن.تعبیه.شده.که.برای.تهویه.هوا.و.

تامین.نور.طبیعی.در.روز.و.همچنین.فراهم.کردن.چشم.انداز،.مناسب.است.و.از.سمت.دیگر.

طراحی.آن.شــبیه.نماهای.رایج.ساختمان.ها.به.همراه.چند.تراس.است..در.طراحی.داخلی.

این.ساختمان.گچ.ســفید.متریال.غالب.است.که.سراسر.فضای.داخلی.را.پوشانده.و.داخل.

این.ســاختمان.باریک.را.روشــن.تر.و.بزرگ.تر.از.آنچه.هست،.نشان.می.دهد..الزم.به.ذکر.
است.تراس.ها.به.صورت.اکسپوز.طراحی.نشده.و.با.نما.در.یک.سطح.هستند.
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هجدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان تهران از ۱۵ تا ۱8 مردادماه ۱۳۹۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. نمایشگاه 
صنعت ساختمان تهران بزرگ ترین نمایشگاه صنعت ساختمان ایران و یکی از معروف ترین نمایشگاه های خاورمیانه است. آخرین دوره این نمایشگاه 
بیش از ٦٠٠٠٠ بازدیدکننده را به خود جلب کرد تا از محصوالت و خدمات به نمایش درآمده توســط ۱٠۱۵ شــرکت داخلی و ۱۹۹ شرکت خارجی 
در فضایی به مســاحت خالص بیش از ۵۳٠٠٠ مترمربع دیدن کنند. در این نمایشگاه همچنین غرفه دارانی از کشورهای ترکیه، چین، روسیه، ایتالیا، 
یونان، قبرس، فرانســه، بلژیک، ژاپن، آلمان، اســپانیا، کره جنوبی، امارات متحده عربی، سوئیس، فنالند، استرالیا، سوئد، مالزی، انگلستان، آمریکا، 
پرتغال، نروژ، لهستان، ویتنام و هلند شــرکت کرده بودند. هجدهمین دوره نمایشگاه ساختمان تهران مانند سال قبل در روزهای میانی هفته برگزار 
شد و روز تعطیل جمعه که به  گمان بسیاری از مشارکت کنندگان فرصت مناسب تری برای بسیاری از بازدیدکنندگان به ویژه شهرستانی ها و شاغلین 
اســت در میان روزهای برپایی نمایشگاه گنجانده نشده بود. از مشکالت همیشــگی و ضعیف بودن خدمات و مدیریت نمایشگاه که بگذریم یکی از 
مواردی که قریب به اتفاق غرفه داران نســبت به آن گالیه داشــتند مسئله جانمایی غرفه ها بود. مســئله ای که در این دوره نمایشگاه نمود بیشتری 
داشت و نارضایتی اغلب مشارکت کنندگان به ویژه فعاالن صنعت در و پنجره را سبب شده بود کم کردن متراژ غرفه ها نسبت به متراژ درخواست شده 
بود. این در حالی بود که بســیاری از سالن های نمایشگاه خالی بود و از آنها استفاده ای نمی شد. نشریه پنجره ایرانیان  همانند سال های گذشته ضمن 
برپایی غرفه در ســالن ۳8B و پذیرایی از مخاطبان و بازدیدکنندگان، برای تهیه گزارش و انتقال صحبت ها و دغدغه های فعاالن صنعت در و پنجره 
به سراغ این عزیزان رفته و سواالت زیر را به صورت مشترک از ایشان پرسیده است که در ادامه توجه شما را به مشروح این گفتگوها جلب می کنیم:
۱- شرکت و زمینه فعالیت آن را بیان کنید. چند دوره در نمایشگاه ساختمان تهران حضور داشتید و آیا محصول جدیدی در این نمایشگاه عرضه کردید؟

2- نمایشگاه امسال را ازنظر میزان بازدید و استقبال مردمی و نحوه برگزاری و مدیریت مجری چگونه ارزیابی می کنید؟
۳- با توجه به وجود نمایشگاه تخصصی در و پنجره که بهمن ماه هرسال برگزار می شود، ترجیح شما حضور در کدام نمایشگاه است؟

4- برگزاری نمایشگاه چه کمکی به رشد و رونق صنعت و فعالیت شما می کند و چه پیشنهادی برای بهتر برگزار شدن نمایشگاه دارید؟

اشــاره

 گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از 
هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران
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1-.شــرکت.ونوس.شیشه.در.زمینه.طراحی.و.تولید.

پیشرفته.ترین.شیشه.های.صنعتی.و.ساختمانی.فعالیت.

می.کند..مجموعه.ما.در.14.دوره.گذشــته.نمایشــگاه.

حضور.داشته.و.در.نمایشــگاه.امسال.تکنولوژی.چاپ.
دیجیتال.روی.شیشــه.را.به.عنوان.جدیدترین.محصــول.و.تکنولوژی.خود.عرضه.

کرده.است.
2-.نمایشــگاه.با.توجه.به.شرایط.کلی.جامعه.و.مشکالت.اقتصادی.خوب.و.قابل.

قبول.اســت..خدمات.نمایشگاه.هم.نسبتا.خوب.بوده.و.من.مشکل.خاصی.ندیدم.
3-.ما.در.هر.دو.نمایشــگاه.شرکت.می.کنیم.چون.وجود.نمایشگاه.ها.را.برای.رشد.

و.رونق.صنعت.مفید.می.دانیم.
4-.در.هر.جای.دنیا.که.در.نمایشــگاه.شــرکت.کنید.شش.ماه.قبل.به.شما.اعالم.
می.کنند.غرفه.شــما.با.این.متراژ.مشــخص.در.فالن.سالن.قرار.دارد.ولی.این.اتفاق.
در.ایران.به.هیچ.وجه.نمی.افتد.و.شــما.تنها.چند.روز.قبل.از.آغاز.نمایشگاه،.غرفه.تان.
مشخص.می.شود.و.وقتی.آغاز.به.کار.غرفه.سازی.می.کنید.می.بینید.که.مشکالتی.در.
جانمایی.و.متراژ.هم.وجود.دارد.و.به.این.ترتیب.شــما.نمی.توانید.برنامه.ریزی.درستی.

برای.غرفه.سازی.یا.دعوت.از.میهمانان.خارجی.داشته.باشید.

1-.شــرکت.واالد.در.زمینــه.تولیــد.در.و.پنجــره.

آلومینیومــی.و.نمای.آلومینیــوم.فعالیت.می.کند.و.در.

نمایشــگاه.امســال.با.معرفی.پروفیــل.جدیدی.بانام.
تجاری.inopex.حضور.پیداکرده.است.

2-.درمجموع.از.برگزارکننده.نمایشــگاه.راضی.نیستیم.چون.هم.در.جانمایی.هم.

در.بقیه.موارد.خدمات.خوبی.به.ما.ارائه.نداده.است..ما.هنگام.ثبت.نام،.تقاضای.120.

متــر.غرفه.کردیم.ولی.غرفه.ای.که.به.ما.تعلق.گرفته.42.متر.اســت..وقتی.اعتراض.

کردیــم.در.جواب.بــه.ما.گفتند.که.با.مشــکل.کمبود.جا.مواجهیــم.در.صورتی.که.

نصف.ســالن.های.نمایشگاه.خالی.است.و.اصال.استفاده.ای.از.این.سالن.ها.نمی.شود..

متاســفانه.متوجه.شدیم.که.به.دنبال.مسائل.دیگری.هستند.و.در.قبال.دریافت.وجه.

اضافی.می.توانند.جای.بهتر.و.حتی.مســاحت.بیشــتری.به.غرفه.ما.اختصاص.دهند.
که.ما.این.کار.را.نکردیم.

3-.نمایشــگاه.پنجره.اگرچه.قیمت.باالتری.داشــت.ولی.اصال.چنین.مسائلی.که.

در.نمایشــگاه.ساختمان.شــاهد.آن.بودیم.وجود.نداشت.و.بدون.هیچ.وجه.اضافه.یا.

مسائل.حاشیه.ای.غرفه.ما.را.مطابق.خواسته.ما.تحویل.دادند..در.مورد.نیاز.به.وجود.

این.نمایشــگاه.ها،.نظر.من.این.اســت.که.هر.دو.این.نمایشــگاه.ها.الزم.هستند.و.
هرکدام.جایگاه.خودشــان.را.دارند.و.ما.در.هر.دو.نمایشگاه.شرکت.می.کنیم.

4-.حضور.در.نمایشــگاه.یک.بازاریابی.بلندمدت.است.و.نباید.انتظار.داشت.از.هر.

نمایشــگاه.بالفاصله.برداشــت.مالی.الزم.را.ببریم..مجموعه.ما.ساالنه.در.چندین.

نمایشگاه.در.تهران.و.شهرستان.ها.مشارکت.دارد.و.امسال.نیز.این.روند.ادامه.خواهد.

داشت..یکی.از.ایرادات.عمده.نمایشگاه.ها.زمان.برگزاری.آنهاست.که.اصال.مناسب.

نیســت.و.با.زمان.فعالیت.این.صنف.سازگاری.ندارد..اگر.زمان.برگزاری.نمایشگاه.ها.
را.با.دقت.بیشــتری.انتخاب.کنند.مسلما.تاثیر.بیشتری.خواهد.داشت.

حسن نوروزی | ونوس شیشه

محمدحسین فریور | واالد
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1-.شــرکت.پروفیل.فربد.در.زمینه.تولیــد.پروفیل.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.سی.فعالیت.می.کند..فربد.در.7.دوره.قبلی.

نمایشگاه.حضور.داشــته.و.در.این.نمایشگاه.سری.کشویی.
تک.ریل.را.به.عنوان.محصول.جدید.رونمایی.کرد.

2-.نحوه.برگزاری.نمایشــگاه.مانند.سال.های.گذشته.بود.و.همان.مشکالت.و.بی.نظمی.ها.

را.به.ویژه.در.بحث.جانمایی.ها.داشــت..بزرگ.ترین.نگرانی.مشتریان.و.بازدیدکنندگان.بحث.
ســردرگمی.آنها.نسبت.به.قیمت.ها.و.همین.طور.نگرانی.ما.نسبت.به.مواد.اولیه.بود.

3-.نمایشــگاه.در.و.پنجره.در.بدترین.فصل.ســال.و.اوج.کاری.ما.برگزار.می.شــود..اگر.

این.دو.نمایشــگاه.را.ادغام.کنند.و.زمان.آن.را.در.ابتدای.نیمه.دوم.ســال.قرار.دهند.بازدهی.
بیشتری.برای.ما.خواهد.داشت.

4-.اگر.زمان.برگزاری.نمایشگاه.بیشتر.باشد.فرصت.مناسب.تری.برای.معرفی.محصوالت.

و.مذاکره.با.مشــتریان.به.وجود.می.آید..مورد.دیگر.تخصصی.کردن.ســالن.ها.و.جدا.کردن.
صنف.های.مختلف.اســت.که.امیدوارم.این.کار.را.با.دقت.بیشتری.انجام.دهند.

فربد پاکروش | فربد

1-.گروه.صنعتی.شایکو.در.زمینه.تولید.پروفیل.های.در.و.

پنجره.و.نمای.آلومینیوم.فعالیت.می.کند..یک.سیستم.پنجره.

منوریل.و.یک.سیســتم.کامل.نما.از.جمله.محصوالت.جدید.
ما.در.نمایشگاه.امسال.است.

2-.چــون.محصوالت.ما.جدید.هســتند.و.به.تازگــی.از.آنها.رونمایی.کردیم.اســتقبال.
بازدیدکنندگان.از.غرفه.ما.خوب.و.راضی.کننده.بود.

3-.اصلی.ترین.دلیل.برای.حضور.ما.در.نمایشــگاه.ســاختمان.بحث.برندسازی.و.تبلیغات.

شرکت.اســت.که.محصوالتمان.را.به.مخاطبان.و.مردم.عادی.بیشتری.معرفی.می.کنیم،.اما.

در.نمایشــگاه.در.و.پنجره.که.یک.نمایشــگاه.تخصصی.اســت.بحث.فروش.و.مشتری.یابی.
برای.ما.مهمتر.است.

4-.شرکت.در.نمایشــگاه.باعث.می.شــود.تا.دغدغه.ما.برای.تولید.محصول.جدید.بیشتر.

شــود.و.تالش.کنیم.تا.برای.هر.نمایشگاه.یک.محصول.جدید.عرضه.کنیم..اگر.نظارت.های.

بیشــتری.در.بحث.جانمایی.غرفه.ها.صورت.بگیرد.مطمئنا.شاهد.نمایشگاه.بهتری.خواهیم.
بود.و.باعث.رضایت.بیشتر.شرکت.ها.و.بازدیدکنندگان.می.شود.

محمدرضا زهادی | شایکو

1-.شــرکت.تحقیقــات.صنعتی.محســن.در.زمینه.تولید.

پنجره.های.متحرک.برقی.پانورامــا.)گیوتینی(،.جام.بالکن،.

ســقف.های.جمع.شونده.و....فعالیت.می.کند..محصول.جدید.

ما.در.این.نمایشــگاه.پنجره.های.برقی.پانوراما.اســت..این.
محصول.کمتر.از.یک.ماه.اســت.که.به.مرحله.تولید.تجاری.رسیده.است.

2-.مدیریت.و.نحوه.برگزاری.نمایشــگاه.نسبتا.خوب.اســت.هرچند.در.بحث.جانمایی.ها.
ایراداتی.وجود.دارد.که.به.نظر.ما.می.توانســت.خیلی.بهتر.باشد.

3-.نمایشــگاه.در.و.پنجره.چون.یک.نمایشگاه.تخصصی.است.قطعا.برای.ما.بهتر.خواهد.
بود.و.حتما.در.آن.نمایشگاه.نیز.شرکت.می.کنیم.

4-.برگزاری.نمایشــگاه.جزو.واجبات.است.و.در.هر.رشته.ای.که.فعالیت.می.کنیم.نمایشگاه.
خیلی.مفید.و.کمک.کننده.است.

مسعود برجیان | تحقیقات صنعتی محسن
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1-.شــرکت.بهینــه.گســتر.فراتــاب،.تولیدکننده.

.KATIA.پروفیل.های.یو.پی.وی.ســی.با.برنــد.کاتیا

اســت.که.از.سال.96.رســما.این.محصول.وارد.بازار.

گردیده.اســت.و.در.حال.حاضر.بــا.تکیه.بر.کیفیت.و.
مشــتری.مداری.به.عنوان.یکی.از.مرغوب.ترین.پروفیل.های.ایرانی.مطرح.است.

2-.این.اولین.دوره.ای.است.که.در.نمایشگاه.ساختمان.شرکت.و.برند.خود.را.معرفی.

کرده.ایم..نمایشگاه.امســال.با.بحبوحه.نوسانات.ارز.و.شرایط.اقتصادی.نامساعدی.

مصــادف.گردید.ولی.از.حضور.گرم.عزیزان.و.بازدیدکنندگان.سپاســگزاریم..اما.از.

نحوه.برگزاری.و.مدیریت.مجری.به.دلیل.اطالع.رســانی.ضعیف.و.عدم.برنامه.ریزی.
مناسب.اصال.رضایت.نداریم.

3-.نمایشــگاه.در.و.پنجره.می.تواند.نمایشگاه.بهتری.باشد.چرا.که.اکثر.همکاران.

و.بچه.هــای.صنف.در.آن.حضــور.دارند.و.می.توانند.اتفاقــات.بهتری.را.رقم.بزنند..

البته.چون.ما.هدفمان.معرفی.محصوالت.و.برندینگ.اســت.در.این.نمایشــگاه.هم.
شرکت.کرده.ایم.

4-.نمایشــگاه.به.منظور.معرفی.محصول.به.افراد.بیشتر.و.فروش.فوری.محصول.

به.صورت.مستقیم.و.بدون.واسطه.است..لذا.درصورتی.که.درست.هدایت.شود،.بسیار.
تاثیرگذار.خواهد.بود.

مهدی قاسملو |  کاتیا

1-.گروه.تولیدی.ایران.آلکــس.آلومینیوم.در.زمینه.

تولیــد.پروفیل.های.صنعتــی.و.ســاختمانی.فعالیت.

دارد..بــا.توجــه.به.پیشــرفت.هایی.که.هــرروزه.در.

صنعت.آلومینیوم.و.اکســتروژن.شاهد.هستیم.ما.هم.
سیســتم.های.کشویی.لیفت.اند.اسالید.سه.ریل،.هندریل.و.منوریل.را.با.تکنولوژی.

به.روزتری.در.نمایشگاه.عرضه.کردیم.
2-.ما.ساالنه.در.حدود.10.نمایشگاه.را.با.برندهای.مختلفمان.مشارکت.می.کنیم.
که.در.هیچکدام.به.اندازه.این.نمایشگاه.به.ویژه.در.بحث.متراژ.غرفه.اذیت.نشدیم..
ما.در.این.نمایشــگاه.درخواســت.غرفه.بزرگتری.داشــتیم.که.ابتدا.یک.غرفه.20.
متری.در.جای.بســیار.پرتی.دادند.که.نهایتا.با.رایزنی.و.مذاکرات.و....توانستیم.این.
غرفه.50.متری.را.در.این.ســالن.بگیریم..ســال.های.گذشته.میزان.بازدیدکنندگان.
و.مشــارکت.کنندگان.بسیار.بیشتر.از.امســال.بود.که.البته.با.توجه.به.شرایط.کلی.

اقتصاد.مملکت.قابل.پیش.بینی.بود.
3-.نمایشــگاه.صنعت.ساختمان.نمایشــگاه.گسترده.تری.است.و.در.زمان.بهتری.
نســبت.به.نمایشــگاه.در.و.پنجره.برگزار.می.شــود..مهمترین.ایراد.نمایشگاه.در.و.
پنجره.با.وجودی.که.یک.نمایشــگاه.تخصصی.است.که.بیشتر.همکاران.و.فعاالن.
صنعت.در.و.پنجره.در.آن.حضور.دارند.زمان.نامناســب.آن.است.که.در.پایان.سال.

و.فصل.سرما.قرار.دارد.
4-.توجــه.به.زمان.برگزاری.مناســب.و.جانمایی.ها.مهمترین.خواســته.ما.بهتر.
برگزار.شــدن.یک.نمایشگاه.است.که.امیدواریم.مســئوالن.مربوطه.به.این.موارد.
رســیدگی.کنند..در.نظر.گرفتن.زمان.بیشــتری.برای.غرفه.سازی.نیز.به.ما.کمک.
می.کند.تا.با.اســترس.کمتری.در.نمایشــگاه.حضور.پیدا.کنیم..اگر.برگزارکنندگان.
نمایشــگاه.کمتر.به.فکر.منافع.مالی.شــان.باشــند.مطمئنا.نمایشــگاه.های.بهتر.و.

موثرتری.خواهیم.داشت.

مهدی رفیعی | ایران الکس آلومینیوم
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1-.شــرکت.تاپکــو.در.زمینــه.تولیــد.در.و.پنجره.

یو.پی..وی.ســی.با.پروفیل.ویستابست.فعالیت.می.کند..

محصول.جدید.ما.در.نمایشــگاه.امســال.پنجره.طرح.

ســنتی.)گره.چینی.ایرانی(.دوجداره.یو.پی.وی.ســی.
اســت.ضمن.این.که.تمامی.حقوق.مادی.و.معنوی.ایــن.محصول.به.نام.مجموعه.

تاپکو.به.ثبت.رسیده.است.
2-.ما.از.نحوه.جانمایی.غرفه.مان.اصال.راضی.نیســتیم.چون.هم.متراژ.کمتری.به.

ما.دادند.و.هم.غرفه.ما.را.در.گوشه.قرار.داده.اند.
3-.اگر.شــرایط.اقتصادی.خوب.باشــد.حضور.در.هر.دو.نمایشگاه..برای.ما.خوب.
است.و.حتما.مشــارکت.می.کنیم..بازدیدکنندگان.نمایشگاه.در.و.پنجره.تخصصی.تر.
هستند.و.می.دانند.که.به.دنبال.چه.محصولی.هستند.اما.اینجا.بازدیدکنندگان.اگرچه.

بیشتر.هستند.اما.معلوم.نیست.که.چه.خواسته.ای.دارند.
4-.نمایشگاه.محلی.برای.فروش.نیست.بلکه.بیشتر.برای.برندسازی.و.جا.انداختن.
نام.شرکت.و.محصوالت.است..شاید.نتوانیم.هرسال.محصول.جدید.ارائه.دهیم.ولی.
اگر.در.نمایشگاه.ها.شــرکت.نکنیم.از.بازار.و.رقابت.عقب.می.افتیم..متاسفانه.میزان.
و.نوع.تبلیغات.نمایشــگاه.اصال.مناسب.نیست.و.بســیاری.از.همکاران.و.مشتریان.
ما.حتی.از.زمان.شــروع.نمایشــگاه.اطالع.نداشــتند..وجود.تبلیغات.و.اطالع.رسانی.
گســترده.و.برگزاری.نمایشــگاه.در.زمان.مناســب.از.اصلی.ترین.فاکتورهای.یک.

نمایشگاه.خوب.است.

احسان طیبی | تاپکو

1-.گروه.صنعتی.شیشــه.ایمنی.خراســان.در.زمینه.

تولید.شیشه.های.سکوریت.دو.و.چندجداره،.ضد.گلوله.

و.لمینیــت.فعالیت.می.کند..شیشــه.های.لمینت.خم.با.

ابعاد.3.30.در.3.30.محصول.جدید.ما.در.نمایشــگاه.
امسال.بود.

2-.سیستم.نمایشگاهی.ما.با.اســتانداردهای.نمایشگاهی.دنیا.و.حتی.کشورهای.

همســایه.خیلی.فاصله.دارد..کمبودهای.نمایشــگاهی.ما.زیاد.است.اما.با.توجه.به.

امکاناتــی.که.داریم.باید.تــالش.کنیم.تا.خدمات.بهتری.به.مشــارکت.کنندگان.و.
بازدیدکنندگان.ارائه.دهیم.

3-.قطعا.هرکدام.جایگاه.خاص.خودش.را.دارد..نمایشــگاه.ســاختمان.کلی.تر.و.

عمومی.تر.اســت.و.بازدیدکننده.بیشتری.دارد.اما.نمایشگاه.در.و.پنجره.تخصصی.تر.
و.هدفمندتر.است.و.مخاطب.خاصی.دارد.

4-.نمایشــگاه.به.شــرایط.اقتصادی.بازار.ربط.دارد.و.اگر.شــرایط.بازار.خوب.و.

نرمال.باشد.نمایشــگاه.هم.با.رونق.بیشــتری.برگزار.خواهد.شد.و.شرکت.کننده.و.

بازدیدکننده.بیشــتری.به.نمایشــگاه.خواهد.آمد..با.این.حال.ما.تولیدکنندگان.باید.

در.هر.شــرایطی.برنامه.مناسبی.داشته.باشیم.و.ســعی.کنیم.در.برابر.مشکالت.نیز.

مقاوم.باشــیم..اگر.مجریان.نمایشگاه.به.چند.نمایشگاه.خارجی.حتی.نمایشگاه.های.

کشورهای.همســایه.بروند.متوجه.تفاوت.ها.خواهند.شد.و.خواهند.توانست.تغییرات.
مثبتی.برای.بهبود.شرایط.نمایشگاه.ایجاد.کنند.

سعید محسنی |  شیشه ایمنی خراسان
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1-.گــروه.تولیدی.ماوی.در.زمینه.تولید.پروفیل.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.ســی.با.نام.تجاری.ماوی.در.منطقه.
آزاد.ماکو.فعالیت.می.کند.

2-.شرایط.نمایشگاه.به.گونه.ای.است.که.هیچ.کسی.
راضی.نیســت.و.مانند.شرایط.اقتصادی.کشــور.که.گریبان.همه.ملت.را.گرفته.است.
ایــن.وضعیت.هم.برای.همه.ما.وجود.دارد..جانمایی.و.میزان.متراژ.غرفه.اصلی.ترین.
دلیل.نارضایتی.ماســت..به.نظر.می.رســد.یک.عده.خاص.از.اول.بهترین.سالن.ها.و.
غرفه.ها.را.برای.خودشان.و.رفقایشان.جدا.می.کنند.و.بقیه.جاها.را.برای.ما.می.گذارند!
3-.نمایشــگاه.کال.خوب.است.و.ما.ســعی.می.کنیم.در.تمامی.نمایشگاه.ها.شرکت.
کنیــم..من.هر.روز.قبل.از.ایــن.که.به.غرفه.خودم.بیایم.یک.دوری.در.نمایشــگاه.
می.زنم.خوشــبختانه.با.وجود.همه.مشــکالت.می.بینیم.که.بسیاری.از.محصوالت.و.
تکنولوژی.هایی.که.در.نمایشــگاه.های.خارجی.وجود.دارد.در.این.نمایشــگاه.هم.تا.

حدودی.هســت..این.مسئله.برای.صنعت.ما.خیلی.مفید.و.قابل.توجه.است.
4-.ما.در.هر.نمایشــگاهی.که.شــرکت.می.کنیم.نزدیک.به.10.تا.20.درصد.رشد.
داریم..این.اتفاق.در.هیچ.موضوع.دیگری.رخ.نمی.دهد.و.این.مســئله.نشــان.دهنده.

نمایشگاه.هاست. اهمیت.

محمد بازرگانی | ماوی

1-.شــرکت.مهیا.پنجــره.در.زمینه.تولیــد.در.و.پنجره.
یو.پی..وی.سی.فعالیت.می.کند.

2-.طبیعتا.به.دلیل.این.که.نمایشــگاه.ســاختمان.چندین.

سال.برگزار.شــده.و.مجریان.نمایشگاه.تجربیات.زیادی.در.
این.زمینه.کســب.کرده.اند.برگزاری.نمایشگاه.در.شرایط.خوبی.است.بااین.حال.انتظار.ما.این.
است.که.میزان.اســتقبال.مراجعان.بیشتر.از.این.باشد..خوشبختانه.بازدیدکنندگان.نمایشگاه.

کیفی.تر.شده.و.میزان.مراجعان.عادی.کمتر.شده.است.
3-.هــر.دو.نمایشــگاه.در.کنار.هم.و.مکمل.همدیگر.هســتند.و.حضــور.در.هر.دو.این.

نمایشگاه.ها.به.ما.کمک.می.کند.
4-.تبلیغات.و.اطالع.رسانی.باید.به.نوعی.باشد.که.مخاطب.هدف.بیشتر.به.سمت.نمایشگاه.

هدایت.شــوند.و.بازدیدکنندگان.به.صورت.تخصصی.و.هدفمند.به.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

مهدی رعایایی | مهیا پنجره

1-.گــروه.تولیدی.کارخانه.ها.خیام.در.زمینه.تولید.پروفیل.
در.و.پنجره.فعالیت.می.کند.

2-.متاسفانه.برگزارکنندگان.نمایشگاه.عدالت.و.انصاف.را.

رعایت.نمی.کنند.مخصوصا.برای.ما.شهرستانی.ها.و.با.وجود.
این.که.چند.نفر.از.کارمندانشــان.همکاری.خوبی.با.ما.داشــتند.ولــی.عمدتا.به.جای.جذب.
مشــارکت.کنندگان.با.رفتارشــان.باعث.دفع.می.شــوند.و.به.تعبیری.دافعه.شان.از.جاذبه.شان.

بیشتر.است.
3-.ما.در.تالش.هســتیم.که.در.هر.دو.نمایشگاه.شــرکت.کنیم.چون.معتقدیم.که.حضور.

در.نمایشگاه.برای.ما.مفید.است.
4-.نمایشگاه.ازنظر.محوطه.سازی.ضعیف.است.و.نظم.و.ترتیب.خوبی.ندارد..پارکینگ.ها.از.
ســالن.ها.فاصله.زیادی.دارد.و.بازدیدکننده.باید.مسافت.های.زیادی.را.طی.کند.تا.به.سالن.ها.
برســد.و.وقت.زیادی.بین.این.ســالن.و.آن.ســالن.هدر.می.دهد..اگر.تمامی.خدمات.داخل.

نمایشــگاه.توسط.یک.مجموعه.مشخص.و.متمرکز.انجام.شود.خیلی.بهتر.است.

جعفر مطیع بی عوض | خیام
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1-.شرکت.نانو.وین.تولیدکننده.در.و.پنجره.دوجداره.

یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.است..نانو.وین.که.سومین.

دوره.حضور.در.نمایشــگاه.را.تجربــه.می.کند.با.ارائه.

محصول.جدیدی.بــا.نام.پنجره.های.کشــویی.کیپ.
شونده.)اسمارت.اسالید(.در.نمایشگاه.امسال.مشارکت.داشته.است.

2-.نمایشــگاه.بین.المللی.ســاختمان.به.بهانه.کمبود.جا.همیشه.مشکل.جانمایی.

دارد.و.معموال.متراژ.درخواستی.و.مکان.و.سالن.مورد.نظر.را.به.متقاضی.نمی.دهند..

امســال.هم.این.اتفاق.تکرار.شــد.و.صنف.و.صنعت.در.و.پنجره.را.در.دورترین.و.
نامناسب.ترین.سالن.جای.دادند.

3-.نمایشگاه.در.و.پنجره.بیشتر.برای.گروه.های.تامین.کننده.مانند.پروفیل.فروش.ها،.

یراق.فروش.ها.و....مناسب.است.و.برای.ما.که.تولیدکننده.هستیم.و.با.مصرف.کننده.

نهایی.سروکار.داریم.این.نمایشگاه.مناسب.تر.است..نمایشگاه.در.و.پنجره.به.واسطه.

تخصصی.بودن،.بازدیدکننده.عام.کمتری.دارد.و.بازدیدکننده.آن.بیشــتر.همکاران.
و.هم.صنفانمان.هستند.

4-.همان.طور.که.می.دانید.دو.سال.است.که.در.میان.روزهای.برگزاری.نمایشگاه.

روز.تعطیل.وجــود.ندارد.و.به.این.دلیل.بازدیدکنندگانی.که.از.شهرســتان.ها.برای.

بازدید.می.آیند.فرصت.کمتری.برای.اســتفاده.از.نمایشــگاه.پیدا.می.کنند..اگر.زمان.

برگزاری.نمایشــگاه.فصلی.غیر.از.فصل.تابســتان.و.گرما.باشد.و.روز.جمعه.نیز.در.
میان.روزهای.برپایی.نمایشــگاه.باشد.بسیار.مفیدتر.خواهد.بود.

شاهد کاشانی |  نانو وین

1-.شــرکت.رنگین.پروفیل.کویر.در.زمینه.طراحی،.

تولیــد.و.اجرای.در،.پنجره.و.نمــای.آلومینیوم.فعالیت.

می.کند..شــرکت.رنگیــن.پروفیل.کویــر.در.تمامی.

دوره.های.گذشــته.نمایشگاه.مشــارکت.داشته.است..
محصول.جدید.و.انحصاری.ما.در.نمایشــگاه.امسال.سیســتم.اختصاصی.لیفت.اند.

اسالید.و.بازشو.لوالیی.در.ابعاد.بزرگ.است.
2-.نمایشــگاه.در.ایــن.چندروزه.بســیار.خلوت.بود.و.اصال.در.حــد.و.اندازه.نام.
نمایشــگاه.بین.المللی.ســاختمان.و.سابقه.ای.نبود.که.در.ســال.های.گذشته.شاهد.
بودیم..خدمات.و.نحوه.برگزاری.نمایشــگاه.مانند.سال.های.گذشته.ضعیف.است.و.

اتفاق.آنچنانی.در.این.نمایشگاه.نیفتاده.است.
3-.ما.در.تمامی.نمایشگاه.های.در.و.پنجره.و.صنعت.ساختمان.شرکت.کرده.ایم.و.
به.تجربه.برای.من.ثابت.شده.که.نمایشگاه.ساختمان.به.دلیل.این.که.اقشار.مختلف.
مردم.و.سازندگان.ساختمان.در.آن.حضور.پیدا.می.کنند.برای.صنف.و.فعالیت.ما.که.

با.مصرف.کننده.نهایی.سروکار.داریم.بهتر.است.
4-.االن.فرصــت.خوبی.برای.تخصصی.تر.شــدن.نمایشــگاه.ها.به.وجود.آمده.و.
بخش.های.مختلف.صنعت.گسترده.ساختمان.دارای.نمایشگاه.تخصصی.شده.اند.که.
خودش.اتفاق.مثبتی.اســت..ضعف.عمده.ای.که.در.برپایی.نمایشــگاه.های.ما.وجود.
دارد.بحث.تبلیغات.و.اطالع.رســانی.است.که.متاسفانه.باعث.می.شود.میزان.استقبال.

از.نمایشــگاه.ها.به.سطح.مطلوب.نرسد.و.زحمات.همکاران.به.هدر.رود.

امیر سعید میرمطهر | رنگین پروفیل کویر
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1-.شــرکت.تولیــدی.مــارال.درب.در.زمینه.تولید.

مقاطع.پروفیــل.آلومینیوم،.مونتاژ.در.و.پنجره.و.نمای.

آلومینیوم.فعالیــت.می.کند..مارال.درب.5.دوره.تجربه.

حضور.در.نمایشــگاه.ســاختمان.تهران.را.در.کارنامه.
خود.دارد.

2-.نمایشــگاه.از.ابتدای.ثبت.نام.توسط.اتاق.تعاون،.مشکالت.زیادی.داشت.چون.

به.صــورت.رندوم.انتخــاب.غرفه.را.انجام.می.دهند.درحالی.که.باید.به.شــرکتی.که.

زودتــر.بــرای.ثبت.نام.اقدام.می.کنــد.در.انتخاب.غرفه.و.میزان.متراژ.یک.ســری.

امتیازات.و.اولویت.هایی.اختصاص.یابد..با.وجود.اعالم.ســال.حمایت.از.کاالی.ملی.

هیچ.حمایت.خاصی.از.تولیدکنندگان.اتفاق.نمی.افتد.و.عالوه.بر.این.کارشــکنی.هم.

می.شــود..ما.باید.چیزی.را.که.حقمان.اســت.با.التماس.آن.هم.به.صورت.نصف.و.
بگیریم! نیمه.

3-.نمایشــگاه.صنعت.ســاختمان.چون.متقاضیان.و.مراجعین.مختلفی.دارد.و.از.

همه.صنوف.حضور.دارند.برای.ما.فرصت.مغتنمی.است..نمایشگاه.در.و.پنجره.چون.

در.فصل.سرد.سال.و.فعالیت.مدارس.برگزار.می.شود.و.به.دلیل.سرما.و.بارش.عموما.

ترافیک.ســنگینی.اطراف.نمایشــگاه.ایجاد.می.شود.که.دسترســی.به.نمایشگاه.را.

ســخت.می.کند..اگر.زمان.برگزاری.نمایشگاه.در.و.پنجره.را.تغییر.دهند.و.به.ابتدای.
فصل.پاییز.بیاید.یا.حتی.با.همین.نمایشــگاه.ادغام.شود.بهتر.باشد.

4-.تبلیغات.نمایشــگاه.بسیار.ضعیف.اســت..مجری.نمایشگاه.باید.در.رسانه.های.

جمعی.و.صداوســیما.زمان.و.مکان.برگزاری.را.اطالع.رســانی.کند.تا.هزینه.ای.که.
مشارکت.کننده.متحمل.شده.است.با.استقبال.بازدیدکنندگان.تا.حدودی.جبران.شود.

فریبا قلی زاده | مارال درب

1-.گــروه.تولیــدی.رنگین.پنجــره.در.زمینه.تولید.

مقاطــع.اختصاصــی.پروفیــل.تــوری.و.در.و.پنجره.
فعالیت.می.کند. آلومینیومی.

2-.نمایشگاه.ها.همیشــه.متاثر.از.وضعیت.اقتصادی.
کشور.هســتند.و.دچار.نوسانات.می.شوند..نمایشگاه.امســال.نیز.با.توجه.به.شرایط.
نامساعد.اقتصادی.که.بر.کشــور.حاکم.است.حال.وروز.خوبی.ندارد.و.ما.نمی.توانیم.
انتظار.زیادی.از.بازدیدکنندگان.داشــته.باشیم..در.مورد.جانمایی.هم.انتظار.داشتیم.
با.توجه.به.ســابقه.و.پیشــینه.ای.که.در.این.صنعت.داریم.جای.مناســب.تری.به.ما.

اختصاص.بدهند.که.متاسفانه.این.گونه.نبود.
3-.ظرف.20.سال.گذشته.با.توجه.به.تجربه.ای.که.ما.داشتیم.نمایشگاه.ساختمان.
برای.ما.مفیدتر.بود.و.توانســتیم.سفارش.های.بیشــتری.در.این.نمایشگاه.بگیریم..
نمایشــگاه.در.و.پنجــره.به.دلیل.تخصصی.بودن.بازدیدکننــده.عام.کمتری.دارد.و.

بیشــتر.بازدیدکنندگان.آن.هم.همکاران.و.فعاالن.همین.صنف.هستند.
4-.مســلما.نمایشــگاه.به.دلیل.این.که.افراد.زیادی.از.شهرستان.ها.می.آیند.و.با.
محصوالت.جدید.و.شــرکت.های.مختلف.آشنا.می.شوند.برای.صنعت.ما.خیلی.مفید.
اســت..به.وجود.آمدن.ارتباط.نزدیک.و.بی.واسطه.میان.تولیدکننده.و.مصرف.کننده.
از.دیگر.مزایای.نمایشگاه.ها.است..اگر.مدیریت.برگزاری.نمایشگاه.قوی.تر.شود.هم.
میزان.مشــارکت.مجموعه.ها.و.هم.میزان.استقبال.بازدیدکنندگان.افزایش.می.یابد.

ایرج داریانی سعید | رنگین پنجره
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.1-.صنایــع.فلزی.پــارس.در.زمینه.ســاخت.در.و.

پنجره.های.فلزی.سنتی.)گره.چینی.دوجداره(.در.استان.
اصفهان.و.شهرکرد.فعالیت.می.کند.

2-.نمایشگاه.اگرچه.نسبت.به.پارسال.خلوت.تر.بوده.
ولی.تاکنون.خوب.بوده.و.امیدواریم.در.روزهای.باقی.مانده.بهتر.شود..اگر.یک.روز.از.
نمایشــگاه.را.به.بازدید.پیمانکاران.اختصاص.می.دادند.خیلی.بهتر.بود..ضمن.این.که.
امســال.هم.مانند.سال.گذشــته.روز.جمعه.و.یا.تعطیلی.در.روزهای.نمایشگاه.نیست.

که.باعث.شده.میزان.بازدیدها.کمتر.شود.
3-.ســعی.می.کنیم.در.آن.نمایشــگاه.که.بازدیدکننــده.تخصصی.دارد.هم.
شــرکت.کنیم.تا.محصوالتمان.را.به.همکاران.و.فعــاالن.صنعت.در.و.پنجره.

بیشتر.معرفی.کنیم.
4-.چون.در.نمایشگاه.مشتری.از.نزدیک.محصول.را.می.بیند.و.تبلیغ.دهان.به.دهان.

صورت.می.گیرد.خیلی.مفید.است.

پروانه شاه قلی |  صنایع فلزی پارس

1-.شــرکت.نویــن.البرز.در.زمینــه.تولیــد.در.و.پنجره.

یو.پی..وی.ســی.و.آلومینیــوم.فعالیت.می.کنــد..پنجره.های.

لیفت.اند.اســالید.و.آکاردئونــی.آلومینیومی.محصول.جدید.
نوین.البرز.در.نمایشگاه.امسال.بود.

2-.در.مورد.نحوه.برگزاری.و.همکاری.مجری.نمایشــگاه.ما.مشکل.خاصی.نداشتیم.و.از.
عملکردشان.راضی.هستیم.

3-.قطعا.این.نمایشــگاه.برای.ما.بهتر.اســت.چون.تعداد.مصرف.کننده.نهایی.و.سازندگان.

بیشــتری.در.این.نمایشگاه.حضور.دارند.ولی.نمایشگاه.در.و.پنجره.یک.نمایشگاه.تخصصی.
اســت.که.بیشتر.برای.همکاران.و.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.است.

4-.نمایشــگاه.به.دلیل.آشــنا.کــردن.مصرف.کننده.بــا.شــرکت.ها.و.محصوالت.جدید.

و.همین.طور.حذف.واســطه.ها.اتفاق.خوبی.برای.صنعت.ماســت..برای.بهتر.برگزار.شــدن.

نمایشــگاه.مسئوالن.بهتر.می.توانند.نظر.بدهند.چون.تجربه.بیشتری.دارند.ولی.به.عنوان.یک.

مشــارکت.کننده.انتقاداتی.داریم.ازجمله.این.که.هزینه.نمایشگاه.یک.مقدار.سنگین.است.و.
همچنین.اختصاص.دادن.4.روز.به.برگزاری.نمایشــگاه.خیلی.کوتاه.و.کم.است.

علیرضا مالیی |  نوین البرز

1-.گروه.صنعتی.ســاکار.در.زمینه.تولیــد.و.عرضه.پرده.

کرکره.ای.داخل.شیشــه،.توری.پلیســه،.زبرا.و.ساده.فعالیت.

می.کنــد..محصول.جدیــد.ما.نوعی.پــرده.کرکره.ای.داخل.
شیشه.است.که.توسط.خودمان.تولید.شده.است.

2-.نحوه.برگزاری.نمایشگاه.مانند.سال.های.قبل.است.و.مشکالت.همیشگی.مانند.گرمی.

ســالن.ها،.نبود.تهویه.مناســب.و....وجود.دارد..میزان.بازدید.خیلی.ضعیف.است.به.حدی.که.
حوصله.مان.ســر.رفته.و.برای.تمام.شدن.وقت.و.رفتن.لحظه.شماری.می.کنیم!

3-.برای.ما.نمایشگاه.تخصصی.خیلی.بهتر.است.و.مطمئنا.دیگر.در.این.نمایشگاه.شرکت.

نخواهیم.کرد..چون.در.این.نمایشــگاه.مراجعان.به.صورت.پراکنده.هســتند.و.هر.کســی.به.

دنبال.یک.محصول.اســت.و.چون.نظم.و.ترتیبی.وجود.ندارد.باید.تمامی.سالن.ها.را.بگردد.و.
آخر.ســر.خسته.و.کوفته.شاید.به.مقصودش.برسد.یا.نرسد!

4-.مطمئنا.بازدهی.نمایشــگاه.های.تخصصی.بیشتر.اســت..برای.بهتر.برگزار.شدن.باید.

جانمایی.اصولی.صورت.بگیرد.و.مراجعه.کننده.را.به.درســتی.راهنمایی.کنند.تا.میان.سالن.ها.
سردرگم.نشود.

احمد نجفی | ساکار
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1-.شــرکت.بهین.نما.پرشــین.در.زمینه.طراحی،.تولید.و.

اجرای.نماهای.مدرن.و.ســبک.ساختمانی.در.کشور.فعالیت.

می.کند..محصــول.جدید.ما.در.نمایشــگاه.امســال.نمای.
جدیدی.بانام.آلوکودا.است.

2-.نمایشگاه.نسبت.به.ســال.های.پیش.یک.مقدار.ضعیف.تر.بود.که.شاید.به.خاطر.زمان.

و.روزهای.برگزاری.نمایشــگاه.باشــد.که.در.طول.روزهای.کاری.است.و.روز.تعطیل.وجود.
ندارد..نحوه.مدیریت.و.برگزاری.مثل.هر.سال.عالی.بود.

3-.چون.پنجره.هم.بخشی.از.نمای.ساختمان.است.تا.حدودی.به.کار.ما.مربوط.است.ولی.
نمایشگاه.ساختمان.برای.ما.بهتر.است.

4-.صد.درصد.مفید.است..مهم.ترین.مزایای.نمایشگاه.آشنایی.ما.با.مشتریان.بیشتر،.سایر.

شــرکت.ها.و.محصوالت.جدید.است..اگر.مسیر.تردد.و.رفت.وآمد.نمایشگاه.و.ترافیک.اطراف.
بهبود.پیدا.کند.میزان.بازدیدکننده.هم.افزایش.پیدا.می.کند.

آتنا جوکانی |  بهین نما پرشین

1-.مجموعــه.صنعتــی.پارس.آلومینیــوم.در.زمینه.

تولید.مقاطع.مختلــف.در.و.پنجره.آلومینیومی.فعالیت.

می.کنــد..پارس.آلومینیوم.در.اولیــن.تجربه.حضور.در.
نمایشگاه.پروفیل.لیفت.اسمارت.را.عرضه.کرده.است.

2-.چون.اولین.دوره.حضورمان.در.نمایشگاه.است.نمی.توانم.مقایسه.ای.انجام.دهم.

ولی.میزان.بازدید.از.غرفه.ما.خوب.و.راضی.کننده.بود.و.در.سالن.خوبی.قرار.داشتیم.
و.از.همه.شرایط.راضی.هستیم.

3-.من.نمایشگاه.ســاختمان.را.ترجیح.می.دهم.چون.بازدیدکنندگان.نمایشگاه.در.

و.پنجره.اکثرا.همکاران.هســتند.و.بازدیدکننده.کمتری.دارد.ولی.نمایشگاه.ساختمان.
از.همه.رشته.ها.و.صنوف.مختلف.بازدیدکننده.دارد.

4-.متاســفانه.در.صنعت.و.صنف.ما.همکاران.هوای.هم.را.ندارد.و.اتحاد.و.همدلی.

کمتری.دارنــد..اگر.بتوانیم.به.جای.تخریب.دیگــران،.محصول،.خدمات.و.توانایی.
خودمــان.را.عرضه.کنیم.فضای.بهتری.برای.کار.و.رقابت.به.وجود.می.آید.

محمدرضا موالیی |  پارس آلومینیوم

1-.شــرکت.آیســان.درب.در.زمینــه.تولیــد.در.و.

پنجره.یو.پی..وی.ســی.فعالیت.می.کند..محصول.جدید.

مــا.در.نمایشــگاه.امســال.پنجره.هــای.آلومینیومی.با.

یراق.آالت.یو.پی.وی.ســی.و.مواد.شــوینده.در.و.پنجره.
یو.پی..وی..سی.است.

2-.نحوه.برگزاری.نمایشــگاه.و.همکاری.مجری.با.ما.خوب.و.قابل.قبول.بود..پایین.بودن.
میزان.استقبال.از.نمایشگاه.هم.به.دلیل.شرایط.کلی.اقتصادی.مملکت.و.وضعیت.بازار.است.
3-.نمایشــگاه.در.و.پنجره.برای.ما.بهتر.اســت.ولی.متاســفانه.زمان.برگزاری.این.هر.دو.
نمایشــگاه.نامناســب.است؛.یکی.در.اوج.گرما.و.دیگری.در.اوج.ســرما..اگر.زمان.بندی.این.
نمایشــگاه.ها.را.به.گونه.ای.تغییر.دهند.که.مثال.یکی.در.فصل.بهار.و.یکی.در.آبان.ماه.یا.آذر.

ماه.باشد.خیلی.بهتر.خواهد.بود.
4-.نمایشــگاه.فضای.مناســبی.است.که.باعث.آشنایی.و.گســترش.مناسبات.می.شود.
و.حتی.ما.بســیاری.از.نمایندگی.های.شهرســتان.هایمان.را.در.همین.نمایشــگاه.ها.پیدا.
کردیم..ارائه.محصوالت.جدید.و.آشنایی.مصرف.کننده.با.این.محصوالت.از.دیگر.مزایای.

است. نمایشگاه.ها.

عارف کتال | آیسان درب
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1-.کارگروه.توســعه.تجارت.و.ساخت.صنایع.چوب.

فــن.آوران.ایرانیان.)کارگــو.وود(.در.زمینه.تولید.در.و.

پنجره.دو.و.ســه.جداره.و.مصنوعــات.چوبی.دکوراتیو.

فعالیت.می.کنــد..محصوالت.جدید.ما.در.نمایشــگاه.
امســال.کــه.پنجمین.دوره.حضور.ما.بــود،.پنجره.گرد.)پیلــوت(،.پنجره.لیفت.اند.

اسالید.و.شاترهای.)پرسیان(.چوبی.است.
2-.میزان.بازدید.از.نمایشــگاه.نسبت.به.ســال.قبل.بهتر.بود.و.مدیریت.و.نحوه.

برگزاری.نمایشگاه.هم.خوب.بود.
3-.نمایشگاه.در.و.پنجره.بســیار.تخصصی.است.و.مشتری.و.بازدیدکننده.خاص.
خــودش.را.دارد.ولی.نمایشــگاه.ســاختمان.هم.بازدیدکننده.بیشــتری.دارد.و.هم.
بازدیدکنندگانش.تنوع.بیشــتری.دارند..هر.دو.نمایشــگاه.خوب.اســت.و.برای.ما.

مفید.هستند.
4-.نمایشگاه.باعث.ایجاد.رقابت.در.بین.شرکت.ها.هم.در.زمینه.کیفیت.هم.قیمت.
می.شــود.که.این.کار.برای.صنعت.ما.خیلی.الزم.است..ارائه.برخی.خدمات.ابتدایی.
به.بازدیدکنندگان.که.هزینه.و.ســختی.زیادی.ندارد.مانند.گذاشتن.چند.تا.آبسردکن.

در.سالن.ها.و....می.تواند.فضای.نمایشگاه.را.بهتر.کند.

ناصر محی الدین | کارگو

1-.شــرکت.آلوپن.در.زمینه.تولید.انواع.مقاطع.پروفیل.در.

و.پنجره.و.نمای.آلومینیومی.فعالیت.می.کند..محصول.جدید.

ما.در.نمایشگاه.امسال.بازشوهای.پارالل،.پنجره.های.رینگ.
فور.ساید.و.لیفت.اند.اسالید.کشویی.بود.

2-.در.جانمایی.غرفه.ها.ســهم.خوبی.برای.ما.قائل.نشــدند.ولی.از.نظر.نحوه.برگزاری.و.

ســایر.موارد.مشکل.خاصی.نداشتیم..نمایشگاه.امسال.از.لحاظ.بازدیدکننده.ضعیف.بود.چون.
نوســانات.ارزی.و.شرایط.اقتصادی.بر.روی.میزان.استقبال.از.نمایشگاه.تاثیر.دارد.

3-.با.توجه.به.شــرایط.اقتصادی.و.عدم.اســتقبال.بازدیدکنندگان.از.این.نمایشگاه.شاید.
برای.ما.حضور.در.نمایشــگاه.بهمن.توجیهی.نداشته.باشد.و.در.آن.شرکت.نکنیم.

4-.صددرصد.مفید.اســت.چون.تمامی.شــرکت.ها.تالش.می.کنند.دســتاوردها.و.بهترین.

محصوالتشان.را.در.نمایشــگاه.ها.عرضه.کنند..برای.بهتر.برگزار.شدن.نمایشگاه.باید.سطح.
اطالع.رســانی.و.تبلیغات.آن.تقویت.شود.و.از.رسانه.های.جمعی.در.این.زمینه.استفاده.شود.

محرم اسماعیل پور |  آلوپن

1-.مجموعه.شیشه.قزوین.در.زمینه.تولید.انواع.شیشه.های.

صنعتی.و.ســاختمانی.فعالیت.می.کنــد..مجموعه.قزوین.در.

ســومین.تجربه.حضور.در.نمایشگاه.ساختمان.تهران.شیشه.

لعابی.رنگی.)بیســت.رنگ(.را.به.عنــوان.محصول.جدید.و.
انحصاری.عرضه.کرده.است.

2-.نمایشــگاه.از.نظر.کیفیت.بازدیدکنندگان.و.سواالتی.که.مطرح.می.کنند.نشان.می.دهد.
که.اســتقبال.بخش.متخصص.جامعه.از.نمایشگاه.قابل.قبول.بوده.است.

3-.نمایشگاه.ساختمان.خیلی.هم.عمومی.نیست.و.هر.سالن.به.یک.صنف.اختصاص.یافته.

و.تخصص.های.مرتبط.در.غرفه.های.کنار.هم.قرار.گرفته.اند.ولی.به.نظر.من.هرچه.نمایشگاه.
تخصصی.تر.باشد.بهتر.است.چون.بسیاری.از.بازدیدکنندگان.عمومی.هدف.مشخصی.ندارند.
4-.نمایشــگاه.های.تخصصی.اولین.عامل.پیشــرفت.صنعت.هر.کشــوری.است.و.برای.
ما.خیلی.مفید.اســت.چون.افرادی.که.به.نمایشــگاه.می.آیند.هم.برای.پروژه.های.در.دست.
اقدامشان.جواب.می.گیرند.هم.با.شرکت.ها.و.محصوالت.جدید.آشنا.می.شوند.و.برای.کارهای.

آینده.نیز.ایده.های.تازه.ای.پیدا.می.کنند.

مهدی آشتیانی | شیشه قزوین
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1-.شــرکت.مهندسی.نما.ســالکو.در.زمینه.طراحی،.تولید.

و.اجرای.نماهای.خشــک.و.مدرن.ســاختمانی.)کرتین.وال،.

اســکای.الیت،.سایبان.کشــویی.و.آکاردئونی(.و.در.و.پنجره.

آلومینیومی.و.یو.پی.وی.سی.فعالیت.می.کند..نمای.کامپوزیت.
پارامتریک.محصول.جدید.ما.در.پنجمین.دوره.حضورمان.در.نمایشــگاه.ساختمان.بود.

2-.ما.از.بحث.مدیریت.نمایشــگاه.اصال.راضی.نبودیم.چون.غرفه.ها.خیلی.دیر.تحویل.ما.

داده.شــد.و.فرصت.زیادی.برای.آماده.سازی.نداشــتیم..متراژ.غرفه.نیز.با.آن.چیزی.که.قرار.
بــود.خیلی.کمتر.بود.و.فرصتی.هم.برای.انجام.مذاکرات.و.تغییر.نبود.

3-.نمایشــگاه.در.و.پنجــره.نیــاز.به.تبلیغات.و.اطالع.رســانی.عمومی.بیشــتری.دارد.تا.

بازدیدکننده.بیشــتری.به.نمایشگاه.بیاید.چون.االن.بیشــتر،.همکاران.صنف.در.و.پنجره.به.
آن.نمایشگاه.می.آیند.

4-.اگر.از.زمان.ثبت.نام.در.ســایت.نمایشگاه،.خواســته.مشارکت.کننده.مشخص.شود.و.با.

برنامه.ریزی.درســت.و.اصولی.غرفه.مناســب.با.متراژ.مورد.نظر.و.در.سالن.مرتبط.اختصاص.

داده.شود.و.زمان.مناسبی.هم.برای.غرفه.سازی.در.نظر.گرفته.شود.می.توان.انتظار.نمایشگاه.
بهتری.داشت.

محسن اجتهادی | سالکو
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گفتگوی پنجره ایرانیان با مدیر فروش یکی از بزرگترین
 تولیدکنندگان پروفیل های تقویتی گـالوانیزه ایران؛

مجموعه آهن و فوالد جهان پس از حدود ٦ دهه فعالیت تولیدی مســتمر، امروزه به یکی از معتبرترین برندهای پروفیل تقویتی گالوانیزه تبدیل شده است. این واحد 
بزرگ تولیدی از ســال ۱۳۳۷ پا به عرصه وجود نهاد و در تمام این سال ها ضمن طی مســیری پر فراز و نشیب، تجربه ای گرانبها و پشتوانه ای پربار در زمینه تولید 
محصوالت فوالدی به دســت آورده است. تولید پروفیل تقویتی گالوانیزه فقط یکی از محصوالت این مجموعه عظیم است، با این حال بسیاری از تولیدکنندگان در و 
پنجره در اقصی نقاط کشــورمان از این برند در تولیدات خود بهره می برند. اما نکته ای که در این میان بیش از همه توجهات را به خود جلب می کند رشــد و پیشرفت 
مســتمِر فعالیت های آهن و فوالد جهان اســت. به ویژه در شرایط نابســامانی که در این چند ماه بر فضای اقتصادی و صنعتی کشورمان سایه افکنده است و غالب 
تولیدکنندگان با مشکالت عدیده ای از جمله دشواری در تامین مواد اولیه روبه رو هستند، مجموعه آهن و فوالد جهان با حفظ روند رو به رشد خود توانسته است رشد 
قابل توجهی در تولید و عرضه محصوالت خود در کشور داشته باشد. شاید بتوان فروش منصفانه و رعایت سود عادالنه در بازار را یکی از عوامل موفقیت این مجموعه 
در بازار پرتالطم امروز بر شــمرد. برای بررسی وضعیت این مجموعه به سراغ جلیل خیره مسجدی )خیری(، مدیریت فروش پرتوان بخش تولید پروفیل های تقویتی 

گالوانیزه آهن و فوالد جهان رفتیم و دالیل موفقیت آهن و فوالد جهان را از وی جویا شدیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:

اشــاره

 در خصوص پیشینه فعالیت های گروه صنعتی آهن و فوالد جهان 
توضیح دهید.

گروه.صنعتی.آهن.و.فوالد.در.ســال.1337.با.محوریت.تولید.ســازه.های.فلزی.در.

خطه.آذربایجان.بنیان.نهاده.شــد..13.سال.بعد.طرح.توسعه.ای.به.اجرا.گذاشته.شد.و.

با.اخذ.پروانه.بهره.برداری.از.صنایع.و.معادن،.این.مجموعه.کار.خود.را.در.زمینه.تولید.

مخازن.ســوخت.آغاز.کرد..در.سال.1365.تصمیم.گرفته.شد.تولید.پروفیل.های.باز.در.

دســتور.کار.آهن.و.فوالد.جهان.قرار.گیرد..در.ســال.1371.این.مجموعه.باز.هم.سبد.

محصوالت.خود.را.توسعه.داد.و.فعالیت.خود.را.در.زمینه.تهیه.و.توزیع.مقاطع.فوالدی.

و.ورق.آغاز.کرد..با.توجه.به.نیروی.انســانی.ماهر.و.کارآمدی.که.در.خدمت.این.گروه.

صنعتی.بود،.و.البته.به.واسطه.تجهیزاتی.که.به.مجموعه.اضافه.شد،.آهن.و.فوالد.جهان.

ثبت رکورد تولید در
آهن وفوالدجهان
در سایه فروش 

مستمروپایدار
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توانست.در.زمینه.تولید.سوله.و.سازه.های.فلزی.و.تامین.مواد.اولیه.کارخانجات.صنعتی.
نیز.وارد.عمل.شود..سرانجام.آهن.و.فوالد.جهان.وارد.صنعت.در.و.پنجره.هایی.یو.پی.
وی.سی.شد.و.واحد.تولید.پروفیل.های.تقویتی.را.راه.اندازی.کرد..الزم.به.توضیح.است.
کــه..در.حال.حاضر.گروه.صنعتی.آهن.و.فوالد.جهان.با.داشــتن.نیروهای.متخصص.
و.مجرب.و.با.امکانات.پیشــرفته،.یکی.از.مطمئن.ترین.تولیدکنندگان.قطعات.ورقی.با.
اســتانداردهای.بین.المللی.در.ایران.اســت.و.قادر.است.کلیه.سفارشات.مشتریان.را.در.
اسرع.وقت.تولید.کرده.و.تحویل.دهد..در.اینجا.باید.به.این.نکته.نیز.اشاره.کنم.که.به.
واســطه.رشد.و.پیشرفت.دانش.فنی.کارشناسان.آهن.و.فوالد.جهان،.طراحی.و.ساخت.
بسیاری.از.ماشین.آالت.صنعتی.این.مجموعه.برعهده.متخصصان.خودمان.بوده.است.
پروفیل.گالوانیزه.یکی.از.تولیدات.اصلی.گروه.صنعتی.آهن.و.فوالد.جهان.اســت..در.
واقع.یکی.از.پیشــگامان.تولید.این.محصول.در.ایران.آهن.و.فوالد.جهان.بوده.است..
البته.ما.نیز.از.زمان.آغاز.تولید.این.محصول.تغییراتی.را.در.فرایند.تولید.خود.داشته.ایم..
قبال.با.دستگاه.های.پرس.دومتری.و.سه.متری.کار.می.کردیم..اما.با.توجه.به.تقاضای.
بــازار،.دســتگاه.های.مجهزتری.را.به.خط.تولید.اضافه.کردیــم.و.اکنون.پروفیل.های.

گالوانیزه.را.در.شاخه.های.شش.متری.تولید.می.کنیم..

 درحال حاضر مجموعه آهن و فوالد جهان چه محصوالتی به بازار 
عرضه می کند؟

.درحال.حاضر.تولیدات.انواع.محصوالت.فلزی.اعم.ازمقاطع.گالوانیزه،.پروفیل.های.

آهنی.و.همچنین.تولید.سازه.های.فلزی.سنگین.و.اجرای.پروژه.های.صنعتی.در.دستور.
کار.این.مجموعه.قرار.دارد.

 آیا برنامه ای برای توسعه فعالیت های شرکت در دستور کار قرار دارد؟
بله،.شرکت.آهن.وفوالد.جهان.در.حال.اجرای.پروژه.جدیدی.در.مساحتی.بالغ.بر.22.
هزار.مترمربع.اســت.که.با.شتاب.هرچه.تمام.تر.درحال.انجام.است،.که.پس.از.تکمیل.
کمک.شــایانی.به.افزایش.تولید.شرکت.خواهد.کرد..همچنین.درآینده.ای.نزدیک.به.
ســبد.تولیدات.این.شــرکت.محصوالت.جدیدی.اضافه.خواد.شد.که.در.آینده.به.آنها.

خواهیم.پرداخت.
 برای تولید پروفیل های تقویتی چه فرایندی طی می شود؟ 

مواد.اولیه.مورد.نیاز.برای.تولید.پروفیل.های.تقویتی،.ورق.رول.گالوانیزه.است..این.

ورق.ها.پس.از.ورود.به.کارگاه،.وارد.خط.تولید.می.شوند..در.ابتدا.ورق.های.رول.مسطح.

شده.و.سپس.وارد.دستگاه.های.برش.نوار.رول.فرمینگ.و.بسته.بندی.می.شوند..ورق.ها.

در.این.دســتگاه.ها.در.ابعاد.و.اندازه.های.مختلف.برش.داده.شده.و.آماده.بهره.برداری.

می.شــوند..پــس.از.این.مرحله،.ایــن.ورق.ها.برای.تبدیل.به.عنصر.مقاوم.ســاز.در.و.
پنجره.های.یو.پی.وی.سی،.آماده.می.گردند.

 میزان اســتقبال از محصوالت آهن و فوالد جهان در بازار چگونه 
است و آیا سهم مناسبی از بازار ایران را در اختیار دارد؟ 

درحال.حاضر.بزرگترین.ســهم.از.تولید.و.عرضه.پروفیل.های.تقویتی.گالوانیزه.در.بازار.
کشور.را.دارا.و.طبق.آخرین.برآوردها.بیش.از.60.درصد.از.بازار.کشور.را.در.اختیار.داریم.

 طبق اخبار رسیده شــرکت آهن و فوالد جهان موفق شده است 
در این شــرایط نابسامان ارزی و مشــکالت تامین مواد اولیه، رشد 
قابل توجهی در تولید و عرضه داشــته باشــد. دلیل این موفقیت را 

توضیح دهید.
فروش.منصفانه.و.رعایت.سود.عادالنه.در.بازار.پرتالطم.فعلی.باعث.افزایش.فروش.
مجموعه.آهن.و.فوالد.جهان.شــده.است؛.زیرا.به.نظر.من.تا.امروز.مشکل.خاصی.در.
تامین.مواد.اولیه.وجود.نداشته.و.عدم.عرضه.به.موقع.بنگاه.داران.و.تولیدکنندگان.باعث.

ایجاد.التهاب.در.بازار.شده.است..
البتــه.باید.قبول.کرد.که.افزایش.نــرخ.ارز.و.جذابیت.بازار.صادرات.نیز.در.قیمت.ها.
تاثیر.داشــته،.ولی.اگر.تولیدکننده.یک.برنامه.ریزی.استراتژیک.را.مبنای.کار.خود.قرار.
دهد،.بدون.تردید.موفق.خواهد.شــد.فروش.خــود.را.مدیریت.کرده.و.رضایت.هرچه.

بیشتر.نمایندگان.و.مشتریان.خود.را.به.دست.آورد.
 گروه صنعتــی آهن فوالد جهان از چه  اســتاندارد و گواهینامه 

معتبری برخوردار است؟
گروه.صنعتی.آهن.فوالد.جهان.تنها.دارنده.گواهینامه.ایزو.9002.سال.2008.تولید.

گالوانیزه.در.ایران،.از.دی.کیو.اس.کشور.آلمان.است.
 با توجه به رکود حاکم بر بازار و نابسامانی های اقتصادی موجود 

در کشور، چه توصیه ای به همکاران و فعاالن این صنف دارید؟
.دراین.شرایط.خاص.هم.همکاران.و.فعاالن.صنعت.و.هم.مشتریان.و.خریداران.باید.
به.نحوی.با.وضعیت.موجود.کنار.آمده.تا.از.این.طریق.بتوانند.همکاری.های.الزم.را.با.
یکدیگر.داشته.باشند..همچنین.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.اگر.رویکردی.استراتژیک.

و.بلند.مدت.در.این.زمینه.اتخاذ.کنند.می.توانند.به.موفقیت.برسند.
 مهم ترین مشــکالت فعلی شرکت آهن و فوالد جهان چیست و 

چه راهکاری برای برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟ 
در.بخش.تولید.نیز.همانند.سایر.بخش.ها،.در.تامین.مواد.اولیه.برای.تولید،.مشکالت.
بسیاری.وجود.دارد..ضمن.اینکه.قطع.مدام.برق.نیز.در.حال.حاضر.مزید.بر.علت.شده.
و.متاسفانه.بر.میزان.تولید.شرکت.تاثیر.گذاشته.است..البته.مشکل.تامین.مواد.اولیه.تا.

حدودی.رفع.شده.اما.قطعی.برق.کماکان.تاثیر.منفی.بر.تولید.می.گذارد.
 با توجه به لــزوم حمایت از کاالی ایرانــی و تولید ملی، نقش 
دولت و سیاست های کالن اقتصادی کشور را در ایجاد شرایط موجود 

چگونه ارزیابی می کنید؟
.به.نظر.من.بخش.خصوصی.باید.مستقل.و.جدا.از.شرایط.موجود.به.حل.مشکالت.
خود.بپردازد،.زیرا.در.شرایط.حاضر،.انتظار.وضع.قوانین.بلندمدت.و.کالن.و.حمایت.های.
ویژه.دور.از.ذهن.است،.اتفاقا.به.نظر.می.رسد.سهم..مردم.در.حمایت.از.کاالی.داخل.و.

سهم.تولیدکننده.در.باال.بردن.کیفیت.مهم.تر.از.تصمیمات.دولت.می.باشد..
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 درحال حاضر عمده ترین محصوالت آک پروفیل کدام اند؟
پروفیل.های.لوالیی.و.کشــویی.4.حفره.سری.60.که.در.رنگ.های.مختلف.لمینیت.به.بازار.
عرضه.می.شــوند.اصلی.ترین.محصوالت.ما.در.صنعت.در.و.پنجره.هستند..همچنین.محصول.
جدید.ما.که.روکش.آلومینیومی.پروفیل.های.یو.پی.وی.ســی.اســت.و.از.ســال.گذشته.تولید.
آن.در.مجموعه.آک.پروفیل.آغاز.شــده.اســت..این.محصول.برای.استان.های.گرمسیری.که.
تابش.خورشید.و.اشــعه.یو.وی.تاثیر.مخربی.بر.روی.پروفیل.یو.پی.وی.سی.دارد.و.همین.طور.

پنجره.هایی.که.نیاز.به.ظاهر.زیبا.با.رنگ.های.متنوع.دارد.مناسب.است.

 آیا مجموعه آک پروفیل در زمینه مونتاژ در و پنجره نیز فعالیت دارد؟
بله.ما.هم.مانند.بســیاری.از.پروفیل.سازان.کشــور.یک.واحد.در.و.پنجره.سازی.در.مجموعه.
خودمان.داریم.که.با.استفاده.از.پروفیل.تولیدی.خودمان.و.بهترین.یراق.آالت.داخلی.و.خارجی.
اقدام.به.ســاخت.و.مونتاژ.در.و.پنجره.می.کند..نکته.ای.که.الزم.است.در.اینجا.عنوان.کنم.این.
اســت.که.مطابق.سیاست.گذاری.که.در.مدیریت.مجموعه.تدوین.و.تبیین.شده،.مجموعه.آک.
پروفیل.در.استان.گلستان.که.کارگاه.پنجره.سازی.دارد.پروفیل.خودش.را.به.سایر.مونتاژکاران.
و.بازار.عرضه.نمی.کند.و.در.اســتان.ها.و.مناطقی.هم.که.نمایندگی.رســمی.و.انحصاری.دارد.

مجتمع صنعتی آک پروفیل گلستان یکی از مجموعه های موفق در زمینه تولید پروفیل های یو.پی.وی.سی در و پنجره است. این مجموعه فعالیتش را از سال ۱۳۷٠ در 
صنعت رنگ سازی آغاز کرد و بیش از یک دهه صادرکننده نمونه استان گلستان بود. آک پروفیل فعالیتش در زمینه تولید سقف کاذب و پروفیل های یو.پی.وی.سی در و 
پنجره را از سال ۱۳88 آغاز کرد درحالی که بخش عمده محصوالت شرکت در آن زمان به خارج کشور صادر می شد. از ابتدای دهه ۹٠ فعالیت و بازاریابی محصوالت 
آک پروفیل در داخل کشــور شدت بیشتری گرفت و هم اینک در بسیاری از استان های کشور محصوالت آن عرضه می شود. آک پروفیل در ۱۵ استان کشور نمایندگی 
رسمی دارد که بخش عمده محصوالت شرکت از طریق این نمایندگی ها به دست مصرف کنندگان نهایی می رسد. کارخانه آک پروفیل در فضایی به مساحت ۱۱ هزار 
مترمربع در شهرک صنعتی آق قال استان گلستان با ۵ خط تولید پروفیل مشغول فعالیت است. درحال حاضر حدود ۱٠٠ نفر نیروی کار که عموما جوان هستند به صورت 
مستقیم در مجموعه آک پروفیل مشغول به کار هستند. نشریه پنجره ایرانیان گفتگویی با امان پورقاز، مدیر فروش جوان و فعال آک پروفیل انجام داده است که توجه 

شما را به مشروح این گپ و گفت جلب می کنیم:

اشــاره

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرفروش شرکت آک پروفیل؛

معضل اساسی صنعت ما
 فقدان واحدهای نظارتی است
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پروژه.پنجره.سازی.قبول.نمی.کند.
 نحوه اعطای نمایندگی در مجموعه آک پروفیل چگونه است؟

البته.فعال.با.توجه.به.شــرایط.ویژه.ای.که.بر.بازار.حاکم.اســت.از.پذیرش.نمایندگی.جدید.

معذوریم.ولی.با.توجه.به.طرح.گســترش.مجموعه.که.در.دست.اقدام.است.سعی.می.کنیم.در.

آینده.نزدیک.از.میان.متقاضیان.واجد.شــرایط.در.استان.ها.و.مناطقی.که.فاقد.نماینده.هستیم.

نماینده.جدید.جذب.کنیم..ما.هم.مانند.همه.مجموعه.های.دیگر.یک.ســری.فاکتورهایی.برای.

اعطای.نمایندگی.داریم.که.مهم.ترین.آنها.داشــتن.اعتبار.و.خوش.نام.بودن.آن.فرد.یا.مجموعه.

در.صنعت.و.شــهر.و.محل.فعالیتش.است..در.مراحل.بعدی.توانایی.های.مالی،.فنی.و.حرفه.ای.

که.الزمه.یک.همکاری.دوجانبه.است.نیز.در.نظر.گرفته.می.شود..صنف.ما.صنف.کوچکی.است.

و.به.راحتی.می.توان.آدم.ها.و.مجموعه.ها.را.رصد.و.گزینه.مورد.نظر.را.انتخاب.کرد..مورد.دیگری.

که.باید.گفته.شود.این.اســت.که.مجموعه.آک.پروفیل.صرفا.نماینده.انحصاری.اعطا.می.کند.
به.همین.دلیل.تاحدودی.سختگیری.هایی.را.اعمال.می.کنیم.تا.حقوق.طرفین.رعایت.شود.

 مجموعه آک پروفیل تاکنون چه استانداردهایی را دریافت کرده است؟
مجموعه.آک.پروفیل.گواهینامه.اســتاندارد.ملی.ایران،.گواهینامه.سیستم.مدیریت.یکپارچه.
IMS.شامل.سیستم.مدیریت.کیفیت.ایزو.9001،.سیستم.مدیریت.محیط.زیست.ایزو.14001.
و.سیســتم.مدیریت.ایمنی.و.بهداشت.حرفه.ای.OHSAS.18001.را.تاکنون.دریافت.کرده.
اســت..این.مجموعه.در.دو.سال.گذشــته.تندیس.رعایت.حقوق.مصرف.کننده.را.نیز.به.دست.

آورده.و.چندین.دوره.به.عنوان.کارآفرین.برتر.و.صادرکننده.نمونه.استان.شناخته.شده.است.
 گارانتی، بیمه و ضمانت محصوالت شما به چه شکل است؟

کلیه.محصوالت.آک.پروفیل.دارای.ضمانت.نامه.10.ســاله.بیمه.ایران.هستند..خوشبختانه.

تاکنون.کمترین.شکایت.و.اعتراض.نسبت.به.تغیر.شکل.و.رنگ.پروفیل.ها.به.ما.گزارش.شده.و.

در.اقصی.نقاط.کشور.که.این.پروفیل.استفاده.شده.کمترین.مشکل.را.داشته.است..ضمن.این.که.

تمامی.همکاران.ما.چه.در.دفتر.مرکزی.و.ســایر.نمایندگی.ها.موظف.هستند.در.صورت.تماس.

مشــتری.در.سریع.ترین.زمان.ممکن.نسبت.به.رسیدگی.به.شــکایات.و.رفع.ایرادات.احتمالی.
به.صورت.کامال.رایگان.اقدام.کنند.

 درحال حاضر فعالیت آک پروفیل در بخش صادرات چگونه است؟
همان.طــور.که.قبال.اشــاره.کردم.بخش.قابل.توجهی.از.تولیــدات.مجموعه.آک.پروفیل.در.
ســال.های.ابتدایی.آغاز.فعالیتش.به.بخش.صادرات.اختصاص.می.یافت.ولی.به.تدریج.توجه.به.
بازار.داخل.بیشــتر.و.سهم.صادرات.ما.کمتر.شد..در.ماه.های.اخیر.با.توجه.به.نوسانات.بازار.ارز.
و.مشکالتی.که.در.زمینه.صادرات.به.وجود.آمده.است.ترجیح.دادیم.که.صادرات.شرکت.را.به.

کمترین.میزان.برسانیم.تا.بتوانیم.جوابگوی.نیاز.بازار.و.مشتریان.داخلی.باشیم.
 با توجه به میانگین ســن و جوان بودن نیروی کار مجموعه آک پروفیل، 

تاکنون چه برنامه ای برای باال بردن سطح دانش فنی آنها داشته اید؟
اوال.ما.در.هنگام.اســتخدام.نیروها.به.مباحث.آموزشــی،.دانش.فنی.و.توانایی.های.افراد.و.
همچنین.مرتبط.بودن.مدارکشان.با.کار.مورد.نظر.توجه.ویژه.ای.داریم.و.سختگیری.های.الزم.
را.انجام.می.دهیم..در.خصوص.برنامه.های.آموزشــی.نیز.معموال.در.طول.ســال.چندین.بار.به.
فراخور.نیاز.از.اســتادان.و.کارشناسانی.از.کشــور.ترکیه.دعوت.می.کنیم.تا.با.حضور.در.محل.
کارخانه.مباحث.آموزشــی.روز.و.تکنولوژی.های.جدید.را.بــه.کارگران.و.نیروهای.فنی.انتقال.
دهند..در.برخی.موارد.نیز.با.اعزام.تکنسین.ها.و.کارشناسان.مجموعه.به.نمایشگاه.ها،.سمینارها.
و.دوره.های.آموزشی.داخل.و.خارج.کشور.سعی.می.کنیم.سطح.دانش.فنی.و.تجربی.نیروی.کار.

مجموعه.همواره.در.سطح.باالیی.قرار.داشته.باشد.
 عمده ترین مشکالت در مسیر فعالیت پروفیل سازها چیست؟

پیش.از.قرار.گرفتن.در.شــرایط.ویژه.ای.که.این.روزها.شــاهد.آن.هســتیم.بحث.مواد.اولیه.

و.تامیــن.آن.یکــی.از.بزرگ.ترین.دغدغه.های.مــا.و.همکارانمان.در.صنعــت.تولید.پروفیل.

یو.پی..وی..سی.بود..متاسفانه.فروش.و.توزیع.این.مواد.اولیه.در.دست.چند.شرکت.محدود.است.

و.همه.شرکت.های.پروفیل.ساز.ملزم.هستند.از.این.شرکت.ها.مواد.اولیه.مورد.نیازشان.را.تامین.

کنند،.در.نتیجه.این.شرکت.ها.هر.قیمتی.که.بخواهند.می.توانند.اعالم.کنند.و.هیچ.مرجعی.هم.

به.این.مشکل.رسیدگی.نمی.کند..از.سوی.دیگر.اگر.به.عنوان.مثال.برای.مجموعه.شما.200.تن.

در.نظر.گرفته.می.شــود.درنهایت.80.تن.به.شــما.اختصاص.می.یابد.و.مابقی.نیازتان.را.مجبور.

هســتید.در.بازار.آزاد.و.به.چند.برابر.قیمت.تهیه.کنید..مشکل.دیگر.صنف.ما.فروش.شرایطی.

و.چکی.است.که.متاسفانه.در.صنف.ما.عرف.شده.است.و.برعکس.سایر.صنوف.که.اولویت.با.

فروش.نقدی.است.اینجا.چنین.چیزی.وجود.ندارد..این.در.حالی.است.که.ما.مواد.اولیه.را.نقدی.
می.خریم.اما.باید.شرایطی.بفروشیم!

 اعمال تعرفه های جدید گمرکی و محدودیت واردات پروفیل خارجی چه 
تاثیری بر فعالیت شما داشته است؟

طبیعتــا.این.کار.از.معدود.کارهای.مفید.و.تاثیرگــذاری.بوده.که.برای.صنف.ما.اتفاق.افتاده.
است.با.این.که.یک.سری.ایرادات.جزئی.هم.دارد.که.خیلی.وارد.آن.نمی.شوم.

 مجموعــه آک پروفیل به ویژه واحــد و مدیریت فروش آن در مواجهه با 
شــرایط ویژه ای که این روزها در اقتصاد مملکت شاهد هستیم چه راهکاری 

دارد و به نظر شما برای برون رفت از این شرایط چه کار باید کرد؟
البته.این.شرایط.را.با.شدتی.کمتر.در.سال.91.هم.به.نوعی.تجربه.کردیم.ولی.این.مشکالت.
هیچ.گاه.باعث.نشــد.که.کنار.بکشیم.یا.بخشــی.از.کار.را.تعطیل.کنیم..اتفاقا.االن.هم.با.تمام.
توان.و.ظرفیت.و.به.کارگیری.تمامی.خطوط.کارخانه.مشــغول.فعالیت.هستیم.و.سیاست.کاری.
مجموعه.بر.این.اســت.که.تا.آخرین.کیلو.مواد.اولیه.ای.که.در.انبار.داریم.با.کمترین.ســود.و.
کمترین.تغییر.قیمت.به.تولید.و.عرضه.ادامه.دهیم.چون.به.تعهدمان.به.مشتری.و.مصرف.کننده.
پایبندیم..به.همین.دلیل.است.که.اکثر.نمایندگی.های.فروش.ما.در.سراسر.کشور.از.روز.اول.و.
زمانی.که.پروفیل.ســه.حفره.تولید.می.کردیم.تاکنون.همراه.ما.بوده.و.به.صورت.تک.محصولی.
و.انحصاری.پروفیل.ما.را.عرضه.می.کنند..شــرایط.بسیار.سختی.است.و.تامین.مواد.اولیه.واقعا.
دشــوار.است.ولی.ما.به.فکر.آن.مونتاژکاری.هستیم.که.با.سرمایه.اولیه.اندکی.که.دارد.کارگاه.
کوچکی.راه.انداخته.و.پروژه.ای.را.در.دســت.گرفته.اســت.به.همین.دلیل.تالش.می.کنیم.تا.
آنجایی.کــه.بتوانیم.تولید.و.فروش.را.تعطیل.نکنیم.و.با.کمترین.ســود.و.حتی.پذیرش.ضرر.

محصوالتمان.را.به.دست.مشتری.برسانیم.
 در این شرایط برای کمک به بازاریابی چه تدابیری ویژه ای اندیشیده اید؟
در.علم.بازاریابی.و.مدیریت.فروش.همیشــه.تالش.بر.این.اســت.که.بیشترین.محصول.به.
فروش.برسد.و.به.تعبیری.بیشتر.فروختن.هنر.است.ولی.باور.کنید.در.این.شرایط.بعضی.وقت.ها.
مسائل.به.گونه.ای.پیش.می.رود.که.هنر.ما.به.عنوان.بازاریاب.و.فروشنده.در.این.است.که.کمتر.
بفروشیم!.شاید.توضیحش.کمی.سخت.باشد.ولی.با.توجه.به.بحران.های.مالی،.بحث.تحریم.ها،.
نوســانات.ارز.و.کمبود.مواد.اولیه.به.نظر.می.رسد.صالح.شرکت.های.تولیدی.در.این.است.که.
چیزی.نفروشــند.تا.دپو،.نقدینگی،.انسجام.و.شــرایط.کلی.مجموعه.در.یک.سطح.نرمال.و.با.
ریسک.کمتر.حفظ.شود..هنر.در.این.شرایط،.تامین.مواد.اولیه.است.و.ما.باید.به.گونه.ای.شرایط.
را.مدیریت.کنیم.که.متناسب.با.مواد.اولیه.ای.که.داریم.سفارش.بگیریم.نه.این.که.با.فروش.زیاد.
و.بدون.پشــتوانه.مشکالت.جدیدی.برای.مجموعه.مان.به.وجود.آوریم..ما.در.این.شرایط.یک.
ســری.اولویت.بندی.انجام.دادیم.به.این.شــکل.که.اولویت.را.به.مشتریان.قدیمی.و.همراهان.
همیشــگی.مجموعه.اختصاص.دادیم.چراکه.این.عزیزان.در.زمان.سختی.و.راحتی.با.ما.بودند.

و.در.کنار.ما.ماندند.و.ما.هم.باید.در.این.شرایط.به.فکر.این.ها.باشیم.
 با توجه به نام گذاری امســال به نام ســال حمایــت از تولید ملی، چه 

پیشنهادی برای بهبود شرایط تولید دارید؟
وقتی.امسال.را.به.نام.حمایت.از.تولید.ملی.نام.گذاری.کردند.ما.تولیدکنندگان.خیلی.خوشحال.
شدیم.چراکه.فکر.می.کردیم.به.هرحال.کسی.صدای.ما.را.می.شنود.و.فکری.به.حال.ما.می.کنند.
ولی.متاسفانه.تاکنون.هیچ.اقدام.مفیدی.انجام.نگرفته.است..مشکل.ما.در.این.مملکت.کمبود.
یا.نبود.قانون.نیســت.مشــکل.اصلی.ما.فقدان.واحدهای.نظارتی.است..متاسفانه.هیچ.مرجعی.
برای.نظارت.بر.مســائل.و.رسیدگی.به.مشکالت.بخش.تولید.وجود.ندارد.و.اگر.قوانینی.هم.در.
حمایت.از.ما.وجود.دارد.هیچ.تضمینی.برای.اجرای.آن.قانون.وجود.ندارد.و.کسی.بر.این.شرایط.
نظارت.نمی.کند..این.واحد.نظارتی.می.تواند.از.طرف.انجمن.یا.سندیکا،.وزارت.صنعت.و.معدن،.
تعزیرات.حکومتی.و.یا.ترکیبی.از.همه.این.مراجع.تشــکیل.شود.تا.با.نظارت.بر.فعالیت.صنف.

راه.را.بر.بی.قانونی.و.سوءاستفاده.برخی.فرصت.طلبان.ببندد.
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 مختصری پیرامون پیشــینه و تاریخچه تاسیس شــرکت کیمیاران 
توضیح دهید؟ 

طی.ســالیان.متمادی.پس.از.تولید.پی.وی.سی.توسط.شــرکت.پتروشیمی.آبادان.همواره.

پایدارکننده.هــای.حرارتی.)اســتابیالیزرهای(.مخصوص.این.ماده.از.خارج.از.کشــور.تهیه.

می.گردید..بنیان.گذار.شرکت.آقای.مهندس.محمد.تقی.غیاثی.با.توجه.به.سابقه.باالی.کاری.

در.صنعت.پی.وی.ســی.این.نیاز.را.احســاس.کرده.و.از.ســال.1373.اقدام.به.سرمایه.گذاری.

در.زمینــه.به.دســت.آوردن.دانش.فنی.ایــن.محصوالت.کرد.و.به.جــای.خرید.دانش.فنی.

و.فرموالســیون.از.شــرکت.های.خارجی.و.گرفتن.Lisence.که.باعث.وابســتگی.به.آنها.

می.شــود.با.اتکا.به.متخصصان.ایرانی.و.تالش.و.پشتکار.خود.اقدام.به.تولید.آزمایشی.اولین.

محصوالت.شــرکت.کرد..پس.از.چند.سال.سعی.و.کوشــش.بی.وقفه.در.سال.1375،.تولید.

رســمی.شروع.و.شــرکت.کیمیاران.تاسیس.شد..با.اســتفاده.از.دانش.آموختگان.و.نخبگان.

ایرانی.و.توجه.به.خواسته.ها.و.نیازهای.مشتریان،.دانش.فنی.تولید.محصوالت.شرکت.شامل.

انواع.استابیالیزرهای.پی.وی.سی.و.افزودنی.های.پلیمری.به.دست.آمده.است.و.به.همین.دلیل.

پیوســته.بر.تنوع.محصوالت.شرکت.افزوده.شــده.و.با.توجه.به.نیاز.مشتریان.محصوالت.با.

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر عامل شرکت کیمیاران؛

کیمیاران بر بلندای 
قله های ابتکار و خالقیت

تولید ایرانی همواره افتخار ایران و ایرانی است. بهره  جستن از قابلیت های بیشمار داخلی و تالش برای کاستن از میزان وابستگی کشور، دستاوردی است مایه مباهات 
هر ایرانی وطن دوســت، که البته جز به بهای تالش و پشــتکار فراوان حاصل نمی شود. در این میان یکی از مجموعه های موفقی که توانسته به موفقیت های شگرفی 
در این زمینه نائل شــود، شــرکت کیمیاران است که با سعی و کوشــش و نیز مدیریت و برنامه ریزی دقیق توانسته محصوالت مهمی را در عرصه صنعت پی وی سی 
با سرانگشــتان خالق مبتکران ایرانی تولید کند. این شــرکت دانش بنیان موفق شده است تا دانش فنی تولید محصوالتی از جمله انواع استابیالیزرهای پی وی سی و 
افزودنی های پلیمری را به دســت بیاورد و گامی تاثیرگذار در زمینه کاهش وابستگی کشــورمان به کاالهای خارجی بردارد. کیمیاران تاکنون اختراعات بسیاری را به 
نام خود ثبت و از این رهگذر ثابت کرده اســت که اگر تدبیر و اراده گرد هم آیند، واژه غیرممکن معنای خود را یکســره از دســت می دهد. افزون بر این، با تاسیس 
انستیتو آموزشی کیمیاران، این مجموعه کوشیده است تا یافته ها و اندوخته های علمی خود را در اختیار صنعتگران میهن مان قرار دهد و بدین ترتیب در ارتقای سطح 
دانش و آگاهی کشــور نقش بســزایی ایفا کند. با توجه به موفقیت ها و دستاوردهای کیمیاران بر آن شدیم تا مخاطبان پنجره ایرانیان را هر چه بیشتر با فعالیت های 
این مجموعه پرتوان آشــنا کنیم. برای همین منظور به سراغ مدیرعامل پرتوان کیمیاران، سرکار خانم مهشید غیاثی رفتیم و گفتگویی با وی ترتیب دادیم. با هم این 

گفتگو را می خوانیم:  

اشــاره
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کیفیت.باالتر.تولید.می.گردد.
کارخانه.کیمیاران.در.حال.حاضر.در.کمال.شــهر.کرج.واقع.است.که.حدود.یک.ساعت.با.
تهران.فاصله.دارد.و.به.دلیل.نزدیکی.به.اتوبان.تهران.ـ.قزوین.دسترســی.به.وسایل.حمل.و.
نقل.جاده.ای،.ریلی،.هوایی.جهت.اقصی.نقاط.کشــور.به.راحتی.امکان.پذیر.است..کارخانه.در.
فضایی.به.وسعت.40.هزار.متر.مربع.بنا.شده.که.دارای.5.سالن.تولید،.چندین.انبار.مواد.اولیه.

و.محصول،.ساختمان.اداری.و.آزمایشگاه.مجهز.می.باشد.
 درحال حاضر چه محصوالت و خدماتی توســط شــرکت کیمیاران 

عرضه می شود؟
محصوالت.شرکت.کیمیاران.به.چند.دسته.تقسیم.می.شود:.

اســتابیالیزرهای.پایه.ســرب.و.اســتابیالیزرهای.کلســیم./.روی.ارگانیک.)بهداشتی(.
استئارات.های.فلزی،.پلی.اتیلن.وکس،.سفید.کننده.و.سایر.افزودنی.های.پلیمری.

 سطح کیفی و استاندارد محصوالت شــرکت کیمیاران چگونه است؟ 
چه برنامه ای برای به روزرسانی و ارتقاء سطح کیفی محصوالتتان دارید؟

کیمیاران.یک.شرکت.تولیدی.دانش.بنیان.است،.که.بخش.تحقیق.و.توسعه.فعال.و.کامال.

مستقل.دارد،.آزمایشگاه.این.شرکت..با.داشتن.گواهی.ISO17025 همکار.اداره.استاندارد.

بوده.و.تاکید.بسیار.در.زمینه.افرایش.کیفیت.و.به.روز.بودن.محصوالت.دارد.و.دانش.مصرف.
این.محصوالت.را.به.طور.تخصصی.در.انستیتو.کیمیاران.آموزش.می.دهد.

 شــرایط فعلی بازار و صنعت پالســتیک و پلیمر ایران را چگونه 
ارزیابی می کنید؟ 

در.شــرایط.فعلی.عدم.ثبات.قیمت.بزرگترین.مشــکل.تولیدکنندگان.و.فعاالن.این.عرصه.
به.شمار.می.آید.

 چه توصیه ای برای بهبود و ارتقاء ســطح کمی و کیفی این صنعت در 
ایران دارید؟ 

برای.رشــد.صنعت.هیچ.راهی.جــز.حمایت.از.تولید.و.نیز.صــادرات.محصوالت.تولیدی.
وجود.ندارد.

 محصوالت شــرکت کیمیاران تاکنون چه استاندارد یا گواهینامه هایی 
دریافت کرده  است؟

استاندارد.یا.گواهینامه.های.دریافتی.کیمیاران.عبارتند.از:
ثبت.اختراع.با.عنوان.ساخت.استابیالیزر.حرارتی.مایع.بوتیل.قلع.مرکاپتید.جهت.استفاده.در.
صنایع.پی..وی.ســی.1385؛.ثبت.اختراع.با.عنوان.ساخت.پایدارکننده.حرارتی.جامد.به.صورت.
پــرک.برای.لوله.و.اتصاالت.پی..وی.ســی.1385؛.ثبت.اختراع.با.عنوان.ســاخت.پایدارکننده.
حرارتــی.مایع.برای.انواع.مصنوعات.پی..وی.ســی.نرم.با.کارایی.بــاال.1385؛.ثبت.اختراع.با.
عنوان.ساخت.پایدارکننده.حرارتی.پودری.پی..وی.سی.بر.پایه.ی.قلع.با.کارایی.باال.1384؛.ثبت.
اختراع.با.عنوان.ساخت.پایدارکننده.حرارتی.پودری.برای.محصوالت.نرم.و.شفاف.پی..وی.سی.

تحت.عنوان.GH203BLP.د.رسال.1388؛.دریافت.لوح.محصول.برتر.از.جشنواره.صنعت.

پالســتیک.به.دلیل.ساخت.پایدارکننده.حرارتی.مایع.برای.مصنوعات.نرم.پی..وی.سی.1387؛.

دریافــت.عنوان.واحــد.نمونه.صادراتی.از.انجمن.صنایع.همگن.پالســتیک.و.لوح.یادبود.از.

هشتمین.جشنواره.صنعت.پالستیک.دی.ماه.93؛.گواهی.)ISO9001-2015(.در.سیستم.
.IMQ.مدیریت.کیفیت.از.شرکت

 آیا شــرکت کیمیاران برنامه و طرحی برای گسترش فعالیت و توسعه 
مراودات با بازار و صنعت پروفیل در و پنجره ایران دارد؟

مطمئنا.شرکت.کیمیاران.با.حضور.بیش.از.بیست.و.پنج.سال.فعالیت.در.بازار.پی..وی.سی.و.

کسب.تجربه.فراوان،.از.این.بخش.صنعت.غافل.نبوده.و.به.پشتوانه.آن.با.داشتن.خط.مشی.

ســازمانی،.دانش.فنی.داخلی.و.نیروی.متخصص..با.یک.برنامه.مدون.بســیار.حساب.شده.

چندســاله.و.همچنین.کار.با.برندهای.معتبر.در.این.صنعت.توانسته.به.موفقیت.های.شاخصی.

دســت.پیدا.کند.و.در.حال.حاضر.می.توان.شاهد.به.ثمر.رسیدن.این.تالش.ها.بود،.به.طوریکه.

کیمیاران.سهم.بسیار.خوبی.از.این.بازار.را.در.سال.جاری.کسب.کرده.و.به.موازات.آن.شرکت.
کیمیاران.حدود.هشت.سال.است.که.استابیالیزرهای.پروفیل.و.در.و.پنجره.را.صادر.می.کند.

 کیمیاران برنامه ای برای ارائه محصول جدید به بازار دارد؟
واحد.تحقیق.و.توســعه.کیمیاران.به.عنوان.یکی.از.نقاط.قوت.شــرکت،.دائما.پروژه.های.
متنوعی.را.با.توجه.به.نیاز.بازار.و.تولید.محصوالت.نوین.طراحی.می.کند..از.جمله.برنامه.های.
کنونی.این.واحد.می.توان.به.محصوالت.ارگانو.کلســیم.روی.بهداشتی.)به.جای.محصوالت.
پایه.سرب.مرســوم(.در.صنایع.پروفیل.در.و.پنجره،.اتصاالت.و.همچنین.استابیالیزر.جهت.

ورق.فومیزه.و.مواردی.از.این.دست.اشاره.کرد.
 انستیتو آموزشــی کیمیاران با چه هدفی ایجاد شده است و مهم ترین 

برنامه های این واحد در آینده چیست؟
شرکت.کیمیاران.به.دلیل.حضور.در.صنعت.و.آگاهی.از.مسائل.آن،.با.هدف.افزایش.دانش.
کاربردی.در.صنعت..اقدام.به.تاســیس.انستیتو.پلیمر.کیمیاران.با.اخذ.گواهی.نامه.آموزشی.از.
اداره.استاندارد.ایران.در.سال.1389.کرد.و.در.سال.97.موفق.به.اخذ.پروانه.تاسیس.آموزشگاه.
آزاد.فنی.و.حرفه.ای.در.رشته.پلیمر.گردید..ماموریت.این.انستیتوی.آموزشی.عبارت.است.از:
افزایش.ســطح.دانش.کاربردی.در.کارخانه.ها.و.کارگاه.هــای.تولیدی؛.پرورش.نیروهای.
مجرب؛.آموزش.پرسنل.جدید.واحدهای.تولیدی؛.راهنمایی.مشتریان.در.امکان.سنجی.طرح،.
انتخاب.ماشین.آالت،.خرید،.نصب.و.راه.اندازی،.اصالح.فرموالسیون.و.بهبود.فرآیند؛.آموزش.

پرسنل.کیمیاران.
انســتیتو.پلمیر.کیمیاران.با.اتخاذ.چشم.اندازی.مبتنی.بر.تبدیل.شدن.به.معتبرترین.مرکز.
آمورشــی.تخصصی.و.پلیمری.در.ایران،.به.دلیل.داشــتن.امکانات.عملی.به.ویژه.در.رابطه.با.
تولید.لوله،.اتصاالت.و.پروفیل.تایید.اداره.استاندارد.در.زمینه.تست.مواد.اولیه،.امکان.برگزاری.
کارگاه.های.آموزشــی.را.نیز.دارد..بخشــی.از.عناوین.دوره.های.آموزشی.علمی.ـ.کاربردی.
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انستیتو.به.شرح.زیر.است:.
دوره.های.فرایند،.فرموالســیون.و.کنترل.کیفیــت،.کابل.و.پروفیل.در.و.پنجره..و.

لوله.و.اتصاالت.
 واحد تحقیق و توســعه در مجموعه کیمیاران چه نقشی دارد و تاکنون 

چه دستاوردهایی داشته است؟
یکی.از.بخش.های.بســیار.فعال.شــرکت.کیمیاران،.واحد.تحقیق.و.توسعه.است.که.از.
ســال.1387.به.صورت.مســتقل.فعالیت.خود.را.زیر.نظر.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.

آغاز.کرده.است..
این.بخش.که.از.نیروهای.خالق،.متخصص.و.متعهدی.برخوردار.است؛.تمامی.تمرکز.خود.
را.روی.طراحی.پایدارکننده.های.حرارتی.پی..وی.ســی.و.سایر.افزودنی.های.پلیمری.متنوع.و.
کارآمدی.قرار.داده.اســت.که.بتواند.بیشتر.و.بیشتر.به.بهترین.عملکرد.در.تمامی.فرآیندهای.
شــکل.دهی.صنایع.پلیمری.رسیده.و.جواب.گوی.نیازهای.مصرف.کنندگان.باشد..این.کار.با.
همکاری.کامل.واحدهای.دیگر.نظیر.تولید،.مهندســی.فــروش.و.کنترل.کیفیت،.از.طریق.
جمع.آوری.فعاالنه.نظرات.مشتریان.محترم.شرکت.کیمیاران.و.همچنین.هدف.گذاری.وتعیین.

استراتژی.تولیدات.جدید،.صورت.می.گیرد.
مدیریت.علمی،.عملکرد.سیســتمی.و.اعتقاد.به.بهبود.مســتمر.شــرکت.کیمیاران.باعث.
خودکفایــی.این.شــرکت.در.تولیــد.دانش.فنی.شــده.و.آن.را.قادر.به.فروختن.الیســنس.

محصوالت.خود.)بومی.کردن.دانش.فنی.تولید.محصوالت(.کرده.است.
 آزمایشــگاه و واحد کنترل کیفی کیمیاران چه خدماتی ارائه می دهند؟ 

نقش این واحدها در بهبود کیفیت محصوالت تولیدی چه میزان است؟
بعد.از.تولید،.مهمترین.واحد.شــرکت.کیمیاران،.واحد.آزمایشگاه.آن.است.که.در.واقع.قلب.
دوم.مجموعه.محســوب.می.شود..این.واحد.با.داشتن.تجهیزات.دقیق.و.به.روز.از.مطرح.ترین.
برندهای.جهانی.و..با.بهره.گیری.از.کارشناسان.با.کفایت.توانسته.است.از.سال.1392.تاکنون.
به.عنوان.آزمایشــگاه.همکار.با.اداره.کل.استاندارد.اســتان.البرز.همکاری.گسترده.ای.داشته.
باشــد.و.توانایی.انجام.انواع.آزمون.های.مربوط.به.افزودنی.های.صنایع.پالســتیک.از.جمله.

استابیالیزرهای.پی..وی.سی.و.روان.کننده.ها.را.دارد.
واحد.آزمایشــــگاه.با.استقرار.سیستم.مدیریت.کیفیت.که.نشان.دهنده.انطــباق.کامل.و.
دقیق.کلیه.فعـــــالیت.هایش.بر.اسـاس.استاندارد.ISO 17025 .است،.تمام.توان.خود.را.
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برای.تحقق.الزامات.این.سیســتم.به.کار.گرفته.است..برخی.از.تجهیزات.این.واحد.عبارتند.از.
.DSC.رئومیکسر،.توربومیکسر،.رول.میل،.دستگاه.قالب.گیری.تزریقی.و.دستگاه

در.کنار.آزمایشــگاه،.واحد.کنترل.کیفیت.براساس.استانداردهای.داخلی.و.بین.المللی.اقدام.

بــه.کنترل.کیفی.مواد.اولیــه.و.همچنین.محصوالت.تولیدی.می.کنــد..در.ارتباط.با.کنترل.

کیفی.مواد.اولیه،.باید.اذعان.داشــت.که.برای.هر.ماده.براســاس.خواص.فیزیکی،.شیمیایی.

و.همچنیــن.تاثیــر.آن.بر.محصول.نهایی.آزمون.های.خاصی.در.نظر.گرفته.شــده.اســت..

آزمون.هایی.نظیر:.آزمون.روش.گرماســنجی.پویشی.تفاضلی.یا.DSC،.آزمون.ویسکوزیته،.
آزمون.درصد.خاکستر،.آزمون.درصد.سرب،.آزمون.ریزش،.آزمون.کنگورد،.نقطه.ذوب.

 توجه به مباحث زیست محیطی در مجموعه کیمیاران چه جایگاهی دارد 
و در این زمینه چه الزاماتی برای مجموعه تعیین شده است؟

نشت.فلزات.سنگین.مورد.استفاده.در.پایدارکننده.های.مرسوم.پی.وی.سی.به.محیط.اطراف.

سبب.بروز.مشکالت.زیست.محیطی.برای.انسان.و.محیط.پیرامون.می.شود..به.همین.منظور.

در.ســال..های.اخیر.در.کشورهای.توسعه.یافته،.میزان.استفاده.از.استابیالیزرهای.پای.سرب.

کاهش.یافته.و.به.جای.آن.از.استابیالیزرهای.کلسیم.روی.ارگانیک.)بهداشتی(.استفاده.شده.

اســت..بر.اساس.این.دیدگاه.شرکت.کیمیاران.قســمت.قابل.توجهی.از.تمرکز.خود.را.روی.

طراحی،.تولید.و.عرضه.محصوالت.دوســت.دار.محیط.زیست.)پایدارکننده.های.بهداشتی.بر.

پایه.ارگانو.کلســیم.ـ.روی(.قرار.داده.است.تا.بدین.ترتیب.مسئولیت.خود.را.در.قبال.محیط.
زیست.به.نحو.احسن.به.انجام.رساند.

این.محصوالت.که.از.تنوع.کاربردی.خوبی.برخوردار.اســت،.دارای.کیفیت.بســیار.باالیی.

بــوده،.به.گونه.ای.کــه.قابلیت.رقابت.با.محصوالت.مشــابه.خارجــی.در.بازارهای.داخلی.و.
بین.المللی.را.دارد.و.به.کشورهای.اروپایی.صادر.شده.است.

 در حال حاضر محصوالت کیمیاران به چه کشورهایی صادر می شود و 
مهم ترین برنامه ها و اهداف بلندمدت کیمیاران در زمینه صادرات چیست؟

محصوالت.صادراتی.شــرکت.در.حال.حاضر.مشتمل.بر.بیش.از.60.نوع.افزودنی.صنعت.

پالســتیک.اســت..کیمیاران.عالوه.بر.دارا.بودن.نمایندگی.فعال.در.کشورهای.افغانستان،.

آذربایجان.و.ارمنستان،.اوکراین،.ازبکستان.که.مسیر.صادرات.به.کشورهای.CIS.را.تسهیل.

ســاخته.است،.محصوالت.خود.را.به.شرق.و.جنوب.شرق.آسیا،.خاورمیانه،.اروپا.و.کشورهای.
عربی.صادر.می.کند.
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 3  گفتار در 1 نشست
گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از برگزاری  نشست آموزشی  انجمن در، پنجره و نما تهران

پنجره.ایرانیان؛.انجمن.در،.پنجره.و.نمای.ساختمان.تهران.دوره.آموزشی.با.عنوان.»سه.گفتار.
در.یک.نشست«.را.برگزار.کرد.

دوره.آموزشــی.»سه.گفتار.در.یک.نشســت«.روز.سه.شنبه.9.مردادماه.97.توسط.واحدهای.

حقوقی.و.آموزش.انجمن.در،.پنجره.و.نمای.ســاختمان.تهران.و.با.همکاری.سندیکای.صنایع.

آلومینیوم.ایران.برگزار.شد..در.این.دوره.آموزشی.که.در.اتاق.بازرگانی.ایران.برگزار..شد.مهندس.

علی.رضــا.میالنی.زاده.و.دکتر.حمید.ســادات.هندی.پیرامون.موضوعــات.حقوقی.و.قراردادها.
مطالب.مهمی.را.به.سمع.و.نظر.مدعوین.رساندند.

این.دوره.آموزشــی.که.از.ساعت.15.تا.18.روز.سه.شنبه.9.مردادماه.در.سالن.کنفرانس.اتاق.

بازرگانی.ایران.برگزار.شــد.با.استقبال.خوبی.از.ســوی.مدیران.عامل،.معاونان.حقوقی.و.واحد.

قراردادهای.شــرکت.های.عضو.انجمن.همراه.شد..دوره.آموزشی.»سه.گفتار.در.یک.نشست«.

اولین.برنامه.از.سری.برنامه.های.آموزشی.است.که.انجمن.در،.پنجره.و.نمای.ساختمان.در.نظر.

دارد.با.همکاری.واحدهای.7گانه.خود.برای.اعضاء.برگزار.کند..حضور.در.این.نشســت.ها.برای.

تمامی.اعضای.انجمن.آزاد.و.رایگان.اســت.و.مدیران.شرکت.ها.می.توانند.متناسب.با.موضوع.

جلســه.افراد.مرتبط.را.جهت.حضور.در.نشســت.به.انجمن.معرفی.کنند..الزم.به.ذکر.اســت.

جلسه.فوق.با.عنوان.سه.گفتار.در.یک.نشست.همانگونه.که.از.نامش.پیداست.با.محوریت.سه.

سخنرانی.و.حضور.سه.ســخنران.می.بایست.اجرا.می.شد.ولی.متاسفانه.سخران.سوم.مهندس.

اصغر.قره.داغی.به.دالیلی.نتوانست.در.جلسه.حضور.پیدا.کند.هر.چند.گزیده.ای.از.مطالب.ایشان.
را.دکتر.سادات.به.مخاطبین.ارائه.دادند.

نشــریه.پنجره.ایرانیان.ضمن.اطالع.رســانی.زمان.و.مکان.برگزاری.نشست.های.آتی،.گزارش.
مفصلی.از.این.نشست.ها.را.نیز.در.نشریه.منتشر.می.کند.

خبرنگار.پنجره.ایرانیان.گفتگوهای.کوتاهی.با.برخی.از.مشارکت.کنندگان.این.نشست.انجام.داد..
در.ادامه.توجه.شما.عزیزان.را.به.این.گفتگوها.و.نیز.گزیده.ای.از.مباحث.مطرح.شده.جلب.می.کنیم:
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مهنــدس.رضایی،.دبیــر.انجمن.در،.پنجره.و.نمای.ســاختمانی.تهران.پیرامون.این.جلســه.به.خبرنگار.

پنجره.ایرانیان.گفت:.اجرای.کارگاه.های.آموزشی.ازجمله.برنامه.هایی.است.که.پس.از.ثبت.انجمن.در،.پنجره.

و.نمای.ساختمانی.تهران.از.سوی.واحدهای.مختلف.به.ویژه.واحد.آموزش.انجمن.موردتوجه.قرار.گرفت..با.توجه.

به.بازخوردهایی.که.از.سوی.اعضای.انجمن.دریافت.کردیم.یکی.از.موضوعاتی.که.نمود.زیادی.داشت.بحث.های.

حقوقی.و.قراردادها.بود..به.همین.دلیل.تصمیم.بر.این.شد.که.این.جلسه.با.دعوت.از.افراد.صاحب.نظر.و.کارشناسانی.که.
با.انجمن.همکاری.نزدیکی.دارند.و.واحدهای.حقوقی.و.امور.قراردادهای.شرکت.های.عضو.انجمن.برگزار.شود.

وی.گفت:.به.دلیل.اهمیت.موضوعات.حقوقی.و.قراردادها.و.ضعف.های.عمده.ای.که.اکثر.شــرکت.ها.در.این.زمینه.دارند.پرداختن.به.این.موضوع.یکی.از.اولویت.های.

کاری.واحد.آموزش.و.واحد.حقوقی.انجمن.است..یکی.دیگر.از.برنامه.هایی.که.با.همکاری.واحد.حقوقی.و.مشاورین.انجمن.در.دست.اقدام.است.تهیه.یک.قرارداد.تیپ.
است.به.گونه.ای.که.این.قرارداد.خالها.و.مشکالتی.را.که.قراردادهای.موجود.دارند.مرتفع.کند.

رضایی.با.اشــاره.به.اهمیت.پرداختن.به.مباحث.آموزشــی.افزود:.خوشبختانه.این.جلسه.با.استقبال.خوبی.از.سوی.اعضاء.همراه.شد.و.امیدواریم.جلسات.آتی.به.صورت.

تخصصی.تر.و.با.رفع.نقایص.و.کمبودها.با.شــرایط.بهتری.برگزار.شــود..از.دیگر.موضوعاتی.که.در.دوره.های.آموزشی.آتی.به.آنها.خواهیم.پرداخت.دو.موضوع.با.عناوین.

»آشــنایی.با.تعرفه.پروفیل.های.وارداتی«.و.»معرفی.سیســتم.های.نوین.در.و.پنجره«.است.که.مقدمات.اولیه.آنها.تهیه.شــده.و.در.اولین.فرصت.مناسب.با.برنامه.ریزی.
واحدهای.مربوطه.اطالع.رسانی.و.اجرا.خواهند.شد.

دبیر.انجمن.در،.پنجره.و.نمای.ســاختمان.تهران.پیرامون.نحوه.انتخاب.موضوع،.برنامه.ریزی.و.اجرای.این.دوره.های.آموزشــی.گفت:.مراحل.انتخاب.موضوع.و.اجرای.

دوره.های.آموزشی.انجمن.به.این.شکل.است.که.ابتدا.موضوعات.در.کارگروه.ها.و.واحدهای.مختلف.انجمن.مورد.بحث.و.بررسی.قرارگرفته.و.پس.از.تائید.هیات..مدیره.

برای.طی.مراحل.بعدی.به.واحد.آموزش.ارجاع.داده.می.شــود..به.عنوان.مثال.همین.دوره.آموزشــی.»ســه.گفتار.در.یک.نشست«.توسط.واحد.حقوقی.انجمن.انتخاب.و.

پیشــنهاد.شــد.و.بعد.از.بررســی.و.تائید.هیات.مدیره.انجمن،.این.دوره.با.همکاری.واحد.آموزش.و.واحد.حقوقی.اطالع.رســانی.و.اجرا.شد..سایر.واحدها.و.کارگروه.های.

7گانه.انجمن.نیز.به.همین.نحو.موضوعات.موردنظرشان.را.به.هیات..مدیره.اعالم.کرده.و.پس.از.طی.این.مراحل.امکان.اجرای.دوره.های.آموزشی.مربوط.به.آنها.فراهم.
خواهد.شد.

مهندس رضایی ـ دبیر انجمن

دکتر.حمید.سادات.هندی.یکی.از.سخنرانان.این.نشست.بود..وی.وکیل.پایه.یک.دادگستری.و.مشاور.
حقوقی.در.امور.قراردادها.و.مناقصات.اســت..وی.همچنین.عضو.کارگروه.مناقصات.کشــور.در.روزنامه.

مناقصه.و.مزایده.است.و.به.عنوان.وکیل.و.مشاور.در.امور.حقوقی.قراردادها،.پیمان.ها.و.مناقصات.به.مراجعین.
خدمات.حقوقی.ارائه.می.دهد..موضوعی.که.دکتر.ســادات.در.دوره.آموزشی.»سه.گفتار.در.یک.نشست«.به.آن.

پرداخت،.مسائل.حقوقی.قراردادها.و.مناقصات.و.مشکالتی.بود.که.شرکت.های.پیمانکاری.با.آن.ها.مواجه.هستند.
وی.در.گفتگوی.کوتاهی.با.خبرنگار.نشریه.پنجره.ایرانیان،.با.اشاره.به.عدم.آگاهی.عموم.شرکت.ها.و.فعاالن.بخش.خصوصی.

با.مســائل.حقوقی.و.قانونی.مربوط.به.عقد.قرارداد،.پیمان.ها.و.مناقصات.گفت:.یکی.از.مشــکالت.عمده.ای.که.بخش.خصوصی.در.کشــور.ما.با.آن.دست.به.گریبان.است.

عدم.اشــراف.و.آگاهی.نســبت.به..حق.وحقوق.کارفرما.و.پیمانکار.و.مسائل.مختلف.حقوقی.قراردادها.است.که.همین.امر.باعث.می.شود.مشکالت.و.چالش.هایی.در.آینده.
برای.این.مجموعه.ها.به.وجود.آید.

سادات.افزود:.با.توجه.به.صحبت.هایی.که.با.دوستان.در.انجمن.در،.پنجره.و.نمای.ساختمان.داشتیم.به.این.نتیجه.رسیدیم.که.برای.کمک.به.این.دوستان.و.جهت.باال.

بردن.سطح.آگاهی.عمومی.مدیران.عامل،.معاونین.حقوقی.و.واحد.امور.قراردادهای.شرکت.های.عضو.انجمن.درزمینه.مسائل.حقوقی،.یک.سری.کالس.ها.و.دوره.های.

آموزشــی.برگزار.کنیم..لذا.این.دوره.آموزشــی.با.عنوان.»ســه.گفتار.در.یک.نشست«.برای.شروع.کار.در.نظر.گرفته.شد.که.امیدواریم.این.حرکت.استمرار.داشته.باشد.و.
بتوانیم.در.آینده.به.صورت.تخصصی.تر.به.موضوعات.حقوقی.موردنیاز.بپردازیم.

گفتنی.اســت،.دکتر.ســادات.هندی.نیز.به.همراه.مهندس.میالنی.زاده.و.مهندس.قره.داغی.به.عنوان.مشــاورین.حقوقی.و.امور.قراردادهای.انجمن.در،.پنجره.و.نمای.
ساختمان.تهران.ازاین.پس.آماده.ارائه.خدمات.مختلف.حقوقی.به.اعضای.انجمن.خواهند.بود.

   حمید سادات ـ مسائل حقوقی قراردادها و مناقصات
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حامد.میرزائی.از.شــرکت.آمود.طرح.نما.که.یکی.دیگر.از.مدیران.شرکت.کننده.در.دوره.آموزشی.»سه.گفتار.
در.یک.نشســت«.بود،.درباره.این.جلسه.گفت:.برگزاری.این.جلسات.به.چند.دلیل.بسیار.الزم.و.ضروری.است..

با.توجه.به.نوساناتی.که.اخیرا.در.بازار.ارز.به.وجود.آمده.بسیاری.از.قراردادهای.ما.با.مشکل.روبه.رو.شده.است.که.
متاســفانه.به.دلیل.عدم.آگاهی.ما.و.اکثر.همکاران.ما.در.نحوه.عقد.قراردادها.و.لحاظ.نکردن.بسیاری.از.پارامترهای.

تاثیرگذار.در.انجام.یک.پروژه.پیمانکاری.است.
میرزایی.ضمن.اشــاره.به.نوسانات.شدید.قیمت.ها.در.چند.ماه.اخیر.و.تاثیر.آن.بر.انجام.پروژه.ها.گفت:.به.عنوان.مثال.هنگام.عقد.

یک.قرارداد.پیمانکاری.قیمت.مصالح.مورد.نیاز.با.توجه.به.قیمت.روز.محاسبه.شده.است.و.نهایتا.پیش.بینی.10.تا.20.درصد.افزایش.قیمت.لحاظ.شده.ولی.با.این.تورم.
و.افزایش.قیمت.بی.سابقه.ای.که.حتی.برخی.مصالح.تا.3.و.4.برابر.افزایش.قیمت.داشته.اند؛.پیمانکار.100.درصد.متضرر.شده.و.موفق.به.اتمام.پروژه.نیز.نخواهد.شد.

وی.افزود:.اگر.مفاد.قرارداد.به.گونه.ای.تنظیم.شــود.که.تمامی.موارد.قطعی،.احتمالی.و....در.نظر.گرفته.شــده.و.طرفین.با.اشراف.به.حق.وحقوق.خود.و.بر.مبنای.قانون.

اقدام.به.عقد.قرارداد.کنند.این.مشــکالت.به.وجود.نخواهد.آمد..لذا.به.نظر.می.رســد.با.توجه.به.ضعف.عمومی.که.درزمینه.مســائل.حقوقی.در.شرکت.های.ما.وجود.دارد.
برگزاری.چنین.نشست.هایی.بسیار.الزم.و.ضروری.است.

مدیرعامل.شــرکت.آمود.طرح.نما.در.پایان.گفت:.پیشــنهاد.من.برای.بهتر.برگزار.کردن.چنین.برنامه.هایی.این.اســت.که.موضوعات.روز.بیشتر.موردتوجه.قرار.گیرد.و.

ســعی.شــود.بیشتر.به.سمت.مشکالتی.برویم.که.تعداد.بیشتری.از.همکارانمان.درگیر.آن.هستند..بسیاری.از.واحدهای.حقوقی.و.وکالی.شرکت.ها.هم.بعضا.ضعف.هایی.

در.نحوه.تنظیم.قراردادها.و.مباحث.حقوقی.دارند.که.امیدوارم.واحد.حقوقی.انجمن.به.این.مســئله.توجه.بیشــتری.نشان.دهد.و.با.ارائه.راهکارهایی.سعی.در.مرتفع.کردن.
این.نقیصه.داشته.باشد.

                                     حامد میرزائی ـ آمود طرح نما    

یکی.از.ســخنرانان.این.نشست.مهندس.علیرضا.میالنی.زاده.بود..وی.متولد.1336،.فارغ.التحصیل.

رشته.مهندســی.عمران.از.دانشگاه.فردوسی.مشهد.و.کارشناس.متره.و.برآورد.و.امور.قراردادها.است..

میالنی.زاده.از.ســال.1354.فعالیت.در.صنعت.ســاختمان.را.آغاز.کرده.و.از.سال.1367.به.عنوان.مشاور.

در.امــور.قراردادها،.پیمان.ها.و.متره.برآورد.با.مجموعه.های.مختلف.همکاری.دارد..وی.تالیفات.متعددی.در.

زمینه.متره.و.برآورد.و.امور.قراردادها.داشــته.که.از.این.مجموعه.تعداد.16.جلد.کتاب.تاکنون.منتشرشده.و.تعداد.

قابل.توجهی.مقاالت.و.نوشــته.های.دیگر.نیز.در.نشریات.و.مجموعه.های.پراکنده.به.طبع.رسیده.است..ازجمله.مهم.ترین.

تالیفات.مهندس.میالنی.زاده.می.توان.به.کتاب.درســی.متره.و.برآورد.هنرســتان،.مدیریت.قرارداد،.مهندسی.در.دنیای.شعر.و.ادب.فارسی،.اصول.تنظیم.قرارداد.و....اشاره.

کرد..الزم.به.ذکر.اســت.کتاب.اصول.تنظیم.قرارداد.ایشــان.که.ازجمله.منابع.مرجع.در.این.زمینه.به.شمار.می.رود.تاکنون.شانزده.بار.تجدید.چاپ.شده.است..موضوعی.

که.مهندس.میالنی.زاده.در.دوره.آموزشــی.»ســه.گفتار.در.یک.نشســت«.پیرامون.آن.به.ایراد.ســخن.پرداخت.مبحث.مدیریت.قراردادها.و.آسیب.شناسی.قراردادها.و.
مناقصات.بود.

گفتنی.اســت،.مهندس.میالنی.زاده.به.عنوان.مشاور.حقوقی.و.امور.قراردادها.با.انجمن.در،.پنجره.و.نمای.ساختمانی.تهران.همکاری.داشته.و.بر.همین.اساس.روزهای.

یکشــنبه.از.ســاعت.13.تا.17.در.دفتر.انجمن.پذیرای.کلیه.اعضای.انجمن.جهت.ارائه.مشاوره.درزمینه.مســائل.و.مشکالت.مختلف.حقوقی.قراردادها.و.مناقصات.این.
شرکت.ها.خواهند.بود.

علیرضا میالنی زاده ـ مدیریت و آسیب شناسی قراردادها



13
ه.1

ـار
شم

...
97
ور.

هری
..ش

م..
زده

ل.یا
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

141

ش
زار

گ

امیر.ســعید.میر.مطهر.که.از.شــرکت.رنگین.پروفیل.کویر.در.این.دوره.آموزشی.حضور.داشت.پیرامون.
این.جلســه.گفت:.جلسه.بســیار.خوبی.بود.و.نکات.مهم.و.اساســی.در.مورد.مباحث.حقوقی.و.قراردادها.از.

ســوی.کارشناسان.مطرح.شد..متاسفانه.در.شــرکت.های.هم.صنف.و.همکار.ما.این.دست.اطالعات.ضعیف.و.
ناقص.اســت.و.عموما.اطالع.زیادی.در.خصوص.این.موارد.ندارند..این.جلسات.به.شرکت.ها.کمک.زیادی.می.کند.

تا.در.زمینه.قراردادها.و.مســائل.حقوقی.آن،.اطالعات.مفیدی.به.دســت.آوردند.و.هنگام.عقد.قراردادها.دقت.بیشتری.به.
خرج.دهند.

...وی.ضمن.ارائه.پیشنهادهایی.برای.تداوم.این.نوع.جلسات.افزود:.با.توجه.به.این.که.این.جلسه.اولین.جلسه.ای.است.که.از.طرف.انجمن.در،.پنجره.و.نما.با.موضوع.

قراردادها.و.مباحث.حقوقی.اجرا.می.شود.اگر.این.جلسات.و.برنامه.هایی.ازاین.دست.تداوم.و.استمرار.داشته.باشند.به.شرکت.های.همکار.ما.که.عموما.به.صورت.پیمانکاری.
فعالیت.می.کنند.در.عقد.قراردادها.کمک.زیادی.خواهد.کرد.

میر.مطهر.افزود:.متاسفانه.به.دلیل.کمبود.وقت.بسیاری.از.مطالب.مهم.و.مفیدی.که.امروز.در.جلسه.مطرح.شد.به.صورت.کلی.و.تیتروار.اشاره.شد؛.اگر.در.جلسات.آتی.
سعی.شود.مباحث.با.جزئیات.بیشتر.و.به.صورت.تخصصی.تر.ارائه.شوند.برای.ما.مفیدتر.خواهد.بود.

مدیرعامل.شــرکت.رنگین.پروفیل.کویر.در.پایان.تاکید.کرد:.اگر.برای.هر.جلســه.و.دوره.آموزشــی.متناســب.با.موضوع.موردبحث،.افراد.مرتبط.با.موضوع.از.سوی.

شرکت.ها.دعوت.شوند.بسیار.مفیدتر.خواهد.بود؛.مثال.در.این.نشست.اگر.مدیران.و.معاونان.واحدهای.حقوقی.و.قراردادهای.شرکت.ها.بیشتر.حضور.پیدا.می.کردند.مسلما.
تاثیر.بیشتری.داشت.

               امیر سعید میرمطهر ـ رنگین پروفیل کویر
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هر.کســب.وکار،.سازمان.و.یا.شــرکت.کوچک.و.بزرگ.برای.خریدوفروش.و.یا.دریافت.

هرگونه.و.خدمات،.صادرات،.واردات.و.….با.شــرکت.ها.و.سازمان.های.دیگر.اعم.از.داخلی.
و.خارجی.قرارداد.یا.قراردادهایی.می.بندند..

معموال.نوشتن.قرارداد.و.بستن.قرارداد.کاری.بسیار.وقت.گیر.و.دشواری.است،.چراکه.اگر.

به.درســتی.انجام.نشود.شرکت.سازمان.و.یا.هر.کسب.وکار.کوچک.و.بزرگ.را.دچار.ضرر.و.
زیان.می.کند.و.پیامدهای.منفی.زیادی.برای.سازمان.و.شرکت.ها.در.بردارد.

در.عقد.قراردادها.باید.موارد.زیادی.لحاظ.شــود.و.نادیــده.گرفتن.هرکدام.از.این.موارد.

می.تواند.برای.شــرکت.ها.و.سازمان.ها.بسیار.هزینه.بر.باشد..هر.قراردادی.دارای.مقررات.و.

قوانین.خاص.خود.اســت.و.باید.در.عقد.قراردادها.قوانین.و.مقررات.آن.در.نظر.گرفته.شود.
در.غیر.این.صورت.سازمان.متضرر.خواهد.شد.

هر.قراردادی.دارای.چرخه.خاص.خود.اســت.و.باید.این.چرخه.با.اســتراتژی.مناســبی.

مدیریت.شــود.ازایــن.رو.بهترین.کار.برای.مدیریت.این.چرخه.اســتفاده.از.فنون.و.قوانین.

مدیریت.قرارداد.اســت..مدیریت.قراردادها.راهی.را.برای.شــرکت.ها.و.سازمان.ها.و.حتی.

کسب.وکارهای.کوچک.فراهم.می.کند.تا.قراردادهای.خود.را.به.خوبی.و.با.دقت.باال.کنترل.
کرده.و.بر.آن.نظارت.کنند.تا.متضرر.نشوند.

)Management( مدیریت
مدیریت.فرابرد،.تنظیم.و.اجرای.کسب.وکار.یا.سیاست.گذاری.صنعتی.است.که.از.طریق.

فعالیت.های.برنامه.ریزی،.سازمان.دهی،.رهبری.و.هماهنگی،.نظارت.و.اعمال.می.شود.

مدیریت قرارداد چیست؟
مدیریت.قرارداد.فرآیندی.اســت.که.طرفین.قرارداد.را.قادر.می.ســازد.برای.رســیدن.به.
اهداف.موردنیاز.به.تعهدات.خود.عمل.کنند..این.فرآیند.شامل.انتقال.و.پیاده.سازی،.مدیریت.

روزانه.عملکرد،.ارزیابی.و.برنامه.ریزی.می.شود.
فــاز.مدیریت.قرارداد.در.چرخه.حیات.یک.پروژه.جایــگاه.ویژه.ای.دارد.و.نیاز.به.دقت.و.

تالش.خاصی.دارد.
این.فاز.برای.کارفرما.دارای.اهمیت.خاصی.است.زیرا.در.این.فاز.است.که.کارایی.اهمیت.

ویژه.دارد.و.نتایج.را.رقم.می.زند.
مدیریت.قرارداد.از.زمان.تعریف.پروژه.آغاز.می.گردد.و.به.واســطه.شرایط،.محیط.و.نیازها.
بهتریــن.روش.را.برای.تدوین.قرارداد،.انتخاب.نوع.آن.و.نحوه.انتخاب.بهترین.پیشــنهاد.
بســط.پیدا.می.کند..شــروع.یک.فرآیند.جدید.از.مدیریت.قــرارداد.آغاز.می.گردد.حال.باید.
روابط.میان.عوامــل،.برنامه.زمان.بندی،.رهبری.قرارداد.مدیریت.شــود.و.همچنین.یکی.
از.مهم.ترین.وظایف.مدیریت.قرارداد.که.کل.وظایف.را.محاط.می.نماید.مدیریت.ریســک.
اســت..درواقع.مدیریت.ریسک.اســت.که.به.واسطه.آن.سود.کارفرما.را.در.طی.پروژه.و.در.

پایان.اجرا.تضمین.می.نماید.
انواع قراردادها

در.بسیاری.از.پروژه.هایی.که.برون.سپاری.می.گردد،.قراردادی.بین.دو.طرف.اصلی.پیمان.

و.یا.دیگر.عوامل.منعقد.می.گردد..شــرایط.و.ضوابط.این.قراردادها.با.یکدیگر.متفاوت.است.

گزیــــده ای از مبحث 
مدیریت قــــراردادها



13
ه.1

ـار
شم

...
97
ور.

هری
..ش

م..
زده

ل.یا
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

143

ش
زار

گ

و.الزم.است.آشنایی.با.انواع.و.شرایط.هریک.از.انواع.قراردادها.در.تیم.پروژه.وجود.داشته.
باشد..در.ادامه.به.انواع.مختلف.قراردادهایی.که.نام.آن.ها.متداول.است،.اشاره.می.کنیم:

انواع.قراردادها.در.اجراي.طرح.ها:
Turn – Key Contracts.1-.قراردادهاي.کلید.در.دست.یا.کلید.گردان

واگذاري.مسئولیت.طرح.و.اجرا.به.پیمانکار.تا.مرحله.بهره.برداری.با.قیمت.های.مشخص
Design – Build Contracts 2-.قراردادهاي.طرح.و.ساخت

واگذاري.مسئولیت.طرح.و.اجرا.به.پیمانکار.با.اختالف.اینکه.طراحي.اولیه.توسط.کارفرما.
صورت.گرفته.است.

DM )Design – Management( 3-.قراردادهاي.طراحي.و.مدیریت
واگذاري.مسئولیت.مدیریت.طرح.و.اجرا.مشابه.قراردادهاي.مدیریت.طرح.)عامل.چهارم(

MC (Management Contracting(.4-.قراردادهاي.پیمان.مدیریت
واگــذاري.بخش.عمده.اختیارات.کارفرمائي.به.پیمانکار.در.حوزه.طراحي.-.مهندســي،.
اجرا،.مالي،.فني،.راهبري.طرح.و.راه.اندازی.با.در.نظر.گرفتن.حق.الزحمه.ثابت.یا.درصدي.

از.هزینه.هاي.طرح.
CM (Construction Management(.5-.قراردادهاي.مدیریت.اجرائي

واگذاري.مسئولیت.انجام.امور.اجرائي.به.پیمانکار.ساخت
Lump Sum Contracts 6-.قراردادهاي.با.قیمت.کلي.یا.مقطوع

عقد.قراردادهاي.اجرائي.با.قیمت.ثابت.بر.اساس.مشخصات.فني.تعریف.شده.از.قبل

Unit Price Contracts 7-.قراردادهاي.فهرست.بهایی
عقد.قرارداد.اجرائي.بر.اساس.فهرست.بهای.مشخص

8-.قراردادهاي.انجام.کار.با.پرداخت.حق.الزحمه.بر.اساس.هزینه.اجرای.کار 
Cost Plus Contract

عقد.قراردادهاي.انجام.کار.با.حق.الزحمه.درصدي.به.تناســب.هزینه.های.تمام.شده.کار.
به..صورت.های.زیر:

Cost Plus Fixed Percentage هزینه.به.عالوه.در.صد.ثابت.براي.حق.الزحمه
Cost Plus Fixed Fee )هزینه.به.عالوه.حق.الزحمه.ثابت.)مقطوع

هزینه.به.عالوه.حق.الزحمه.درصدي.متغیر
 Cost Plus Variable Percentage

Target Estimate هزینه.بر.اساس.برآورد.مطلوب
Guaranteed Maximum Price.9-.قراردادهاي.اجرایي.با.قیمت.تضمین.شده

عقد.قرارداد.با.سقف.مشخص.هزینه.و.با.مشخصات.فني.کلي.و.اولیه
10-.قراردادهاي.مهندسي،.تدارک.و.اجرا

EPC (Engineering – Procurement – Construction)
عقــد.قراردادهاي.انجــام.مراحل.مختلف.پروژه.اعم.از.طراحي.و.مهندســي،.تدارک.و.
تامیــن.کاال.و.تجهیزات،.انجام.عملیات.اجرایي،.نصــب.و.راه.اندازی.به.صورت.توأمان.و.

با.شرایط.خاص.













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

ت 
ن آال

شی
ش ما

بخ

















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

ت 
ق آال

ش یرا
بخ

152 .............. گفتگو با مدیر عامل مجموعه نستروند
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گزارشی از بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از مجموعه بزرگ ساخت یراق آالت در و پنجره:

ساخت ایران؛
 افتخار یراق آالت نسـتروند

مجموعــه نســتروند یکــی از موفق ترین 
واحدهای تولیدی در صنعت در و پنجره کشورمان 

به شــمار می آید که با تکیه بر کوله بــاری از تجربه و 
تالش فراوان کوشیده اســت تا محصولی را تولید کند که 

مشابه داخلی چندانی ندارد و بدین تریب خالئی را در این صنعت 
پر کند. این مجموعه تحت مدیریت پرتوان حسین نستروند توانسته 

است برخی از یراق آالت در و پنجره های یو.پی.وی.سی از جمله دستگیره، 
را در داخل کشــورمان با کیفیتی قابل رقابت با نمونه های خارجی تولید کند؛ و از 

این رهگذر مانع خروج میزان قابل توجهی ارز از کشــورمان شود. مزایای قابل توجه 
تولید محصوالتی از این دســت، به ویژه در شرایطی آشکار می شود که مانند امروز کشور 

در شرایط بین الملی بغرنجی قرار گیرد. در حال حاضر مجموعه نستروند با دوچندان 
کردن فعالیت های خود تالش وافری به خرج داده است تا در این شرایط خطیر 

کمبود کارگاه های مونتاژکننده در و پنجره را در خصوص محصوالت تولیدی 
خود که غالبا از کاالهای وارداتی تامین می شــده است برطرف کند. 

این تالش ها و نیز موفقیت های روزافزون مجموعه نســتروند 
سبب شــد تا گروه خبری پنجره ایرانیان بازدیدی از این 

مجموعه ترتیب داده و از نزدیک با فعالیت های گســترده 
آن آشنا شود.
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تولیداتی  نســتروند  یــراق آالت 
صد در صد ایرانی

عمده.فعالیت.های.این.مجموعه.در.کارخانه.ای.به.وســعت.6000.مترمربع.
در.شــهرک.صنعتی.عباس.آباد.انجام.می.گیرد.و.بخش.هایــی.هم.در.کارگاه.و.دفتر.

مجموعه.در.بومهن.استقرار.یافته.است..در.این.مجموعه.ها.قریب.به.70.نفر.نیروی.کارگری.
و.دفتری.مشــغول.به.فعالیت.هستند..مجموعه.نستروند.ساخت و مونتاژ لوال و دستگیره را 

به صورت تخصصی انجام می دهد.به.این.صورت.که.صفر.تا.صد.این.کار.در.داخل.مجموعه.انجام.
می.شود..مهندس.نستروند.در.خصوص.دلیل.پرداختن.به.تولید.تخصصی.دستگیره.عنوان.کرد.که.اوال.سیاست.

کاری.ما.تولید.محصوالتی.است.که.در.داخل.تولید.نمی.شود.یا.کمتر.تولید.می.شود.و.از.سوی.دیگر.دستگیره.ازجمله.
قطعاتی.اســت.که.در.زیبایی.و.عملکرد.یک.سیســتم.در.و.پنجره.نقش.پررنگی.دارد.و.بیشتر.از.سایر.قطعات.به.چشم.

می.آید..بر.همین.اســاس.تالش.کردیم.تا.با.انتخاب.مدل.های.زیبا،.محکم.و.خاص.دســتگیره.و.تولید.باکیفیت.
این.محصول.قدمی.در.راه.خدمت.به.این.صنعت.و.مصرف.کنندگان.برداریم..ضمن.این.که.در.کلکســیون.
تولیــدات.ما.دســتگیره.های.اقتصادی.هم.وجود.دارد.چراکه.هدف.ما.تامین.نیازها.و.خواســته.های.

تمامی.اقشــار.مصرف.کننده.با.بهترین.محصوالت.بوده.اســت..در.مجموعه.ما.بالغ..بر.ده.ها.
مدل.دســتگیره.در.و.پنجره.سوئیچی.و.سرویسی.از.جنس.آلومینیوم.و.پالستیک.تولید.
و.عرضه.می.شــود.که.جزو.زیباترین.و.باکیفیت.ترین.دســتگیره.های.موجود.در.

صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.هستند.

نستروند متکی بر سه دهه تجربه 
مجموعه.نستروند.فعالیت.خود.را.از.سال.1369.در.صنعت.

نســاجی.آغاز.کرد..در.اواخر.دهه.1370.و.با.افول.ناگهانی.صنعت.
نســاجی.و.بی.مهری.هایی.که.به.این.صنعت.دیرپا.در.کشــور.شــد،.این.

مجموعه.برای.تغییر.حوزه.فعالیت.خود.دســت.به.تحقیقات.گسترده.ای.زد.و.در.
نهایت.تصمیم.گرفت.که.بخشــی.از.فعالیت.های.تولیدی.و.صنعتی..خود.را.به.سمت.

صنعت.تزریق.پالستیک.و.ساخت.قطعات.داخلی.یخچال.فریزر.و.سایر.لوازم.خانگی.معطوف.
کند..این.فعالیت.تا.ســال.1383.به.همین.شــکل.ادامه.داشت.تا.این.که.در.این.سال.با.توجه.به.

توافقات.صورت.گرفته.با.شــرکت.های.بزرگ.تریلر.و.کامیون.سازی،.ساخت.قطعات.پالستیکی.مانند.
گلگیر،.جعبه.کپسول.آتش.نشانی،.شبرنگ.های.اجباری،.بست.و.لوله.گیر.و.سایر.قطعات.ماشین.های.
ســنگین.به.دامنه.کاری.مجموعه.اضافه.شد..در.اوایل.دهه.1390.تولید.و.مونتاژ.در.و.پنجره.

دوجداره.یو.پی.وی.سی.نیز.به.مجموعه.فعالیت.های.مجموعه.نستروند.اضافه.شد..
با.ورود.بــه.حوزه.در.و.پنجره.مدیریت.این.مجموعــه.متوجه.خالء.بزرگی.در.

این.صنعت.شــد.و.با.توجه.به.رویکرد.همیشــگی.وی،.یعنی.اولویت.تولید.
محصوالتی.که.مشابه.داخلی.ندارند،.تصمیم.گرفته.شد.این.مجموعه.
وارد.حوزه.ســاخت.و.تولید.برخی.قطعــات.و.یراق.آالت.در.و.

پنجره.شود.
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دستگیره های نستروند پیشرو در بازار ایران
پیشینه.تولید.دستگیره.های.پنجره.یو.پی.وی.سی.با.توجه.به.این.که.خود.صنعت.یو.پی..وی..سی.

هم.سابقه.چندانی.در.کشور.ما.ندارد.از.قدمت.زیادی.برخوردار.نیست..مجموعه.نستروند.مجموعه.ای.
پیشگام.به.شــمار.می.آید.که.به.صورت.تخصصی.به.تولید.دســتگیره.هایی.از.جنس.آلومینیوم.و.پالستیک.

جهت.مصرف.در.پنجره.ها.و.درهای.یو.پی.وی.ســی.می.پردازد..مراحل.تولید.دســتگیره.در.مجموعه.نستروند.به.
این.صورت.اســت.که.ابتدا.قسمت.های.آلومینیومی.دستگیره.را.به.وسیله.ماشــین.آالت.دایکست.تولید.می.کنند.)ذوب.

و.ریخته.گری.آلومینیوم(..در.ادامه.قطعات.تولیدی.به.اصطالح.آرایش.می.شــوند.یعنی.پلیســه.ها.و.قسمت.های.اضافی.قطعه.
پرداخت.می.شــود..سوراخ.کاری.و.قالویز.مرحله.بعدی.است.که.روی.قطعات.انجام.می.شود..پس.ازآن،.قطعات.آماده.شده.به.کارگاه.

رنگ.رفته.و.رنگ.کاری.صورت.می.گیرد..در.ادامه.قطعات.پالســتیکی.تولید.شــده.توسط.ماشین.آالت.تزریق.پالستیک.به.قطعه.اصلی.
اضافه.می.شود.و.سایر.کارهای.مورد.نیاز.در.خط.مونتاژ.صورت.می.گیرد.تا.دستگیره.کامل.شده.و.آماده.بسته.بندی.شود.

هر.دستگیره.آلومینیومی.دارای.7.تا.8.دست.قالب.مختلف.است.که.هرکدام.به.صورت.جداگانه.قطعات.مختلف.دستگیره.را.تولید.کرده.و.در.ادامه.
با.گذراندن.مراحل.مختلفی.که.توضیح.داده.شد.این.قطعات.مونتاژ.شده.و.یک.دستگیره.کامل.به.وجود.می.آید.

ظرفیت.تولیدی.روزانه.در.مجموعه.نســتروند،.تولید.6000.عدد.دســتگیره.پالستیکی.و.7000.عدد.دســتگیره.آلومینیومی.و.همچنین.1500.تا.2000.عدد.
دستگیره.سرویسی.یا.سوئیچی.است.

دســتگیره.های.تولیدی.مجموعه.نســتروند.از.تنوع.باالیی.برخوردارند.به.گونه.ای.که.در.حال.حاضر.دستگیره.های.آلومینیومی.شامل.8.مدل،.دستگیره.های.پالستیکی.4.
مدل،.دستگیره.های.سوئیچی.7.مدل.و.دستگیره.پالک.سرویسی.نیز.7.مدل.هستند.که.تمامی.این.مدل.ها.در.3.تیپ.مختلف.تولید.و.عرضه.می.شوند.

دستگیره.های.تولید.مجموعه.نستروند.به.این.شکل.نام.گذاری.شده.اند.که.دستگیره.هایی.که.با.حرف.»آ«.شروع.می.شوند.دستگیره.های.آلومینیومی.هستند.مانند.
آوین،.آتنا،.آناهید،.آیسا،.آیتک،.آرتمیس،.آدونیس.و....و.دستگیره.هایی.که.با.حرف.»پ«.شروع.می.شوند.دستگیره.های.پالستیکی.هستند.مانند.پارمیدا،.پیوند.

و....که.همه.این.مدل.ها.دستگیره.پالک.سرویسی.شان.هم.با.همان.نام.تولید.می.شود.
لوالها.از.دیگر.محصوالتی.اســت.که.در.مجموعه.نســتروند.به.صورت.تخصصی.تولید.و.عرضه.می.شــوند..لوالها.ترکیبی.از.فوالد.و.پالستیک.
هســتند.که.پس.از.چندین.مرحله.پرس.کاری.و.تزریق.پالســتیک.قطعه.اصلی.آماده.بسته.بندی.می.شــود..تولید.تنظیم.کننده.زیر.شیشه.و.
نگهدارنده.جلو.اسپانیولت.)که.به.اشتباه.زاماک.نامیده.می.شوند(.از.دیگر.محصوالت.تولیدی.مجموعه.نستروند.است.و.به.زودی.چندین.

محصول.کلیدی.و.پرمصرف.صنعت.در.و.پنجره.به.این.تولیدات.اضافه.خواهد.شد.
همچنین.در.مجموعه.نســتروند.نگهدارنده.جلو.اســپانیولت.که.اصطالحا.زاماک.گفته.می.شــود.با.جنس.»پلی.کربنات.
الیاف.دار«.تولید.می.شود..این.محصول.مزایایی.نسبت.به.محصوالت.قبلی.دارد.ازجمله.این.که.با.استفاده.از.نگهدارنده.
با.جنس.پلی.کربنات،.اســپانیولت.راحت.تر.و.نرم.تر.حرکت.می.کند.و.درجاهای.مرطوب.که.جنس.زاماک.دچار.

مشــکل.شده.و.اکسیده.می.شــود.این.اتفاق.برای.این.محصول.نمی.افتد..مزیت.دیگر.این.محصول.تنوع.
رنگی.باالیی.اســت.که.دارد.و.می.تواند.مطابق.با.رنگ.پروفیل.در.رنگ.های.مختلف.تولید.شــود..

همچنین.قیمت.تمام.شده.این.محصول.چیزی.حدود.یک.سوم.محصول.قبلی.است.
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محصوالت نســتروند قابل رقابت با 
نمونه های خارجی

عمده.ترین.مزایای.محصوالت.نستروند.شامل.این.موارد.است:
_.تنوع.باالی.محصوالت.به.شــکلی.که.کمتر.مجموعه.ای.در.داخل.کشــور.

وجود.دارد.که.دارای.این.میزان.از.تنوع.در.دستگیره.های.تولیدی.باشد..نستروند.برای.
هر.سلیقه.ای.از.مصرف.کننده.حداقل.یک.محصول.موردپسند.دارد.

ـ.گارانتی.بی.قیدوشــرط.محصوالت.نســتروند.نیز.از.دیگر.مزایای.منحصربه.فرد.این.مجموعه.
موفق.تولیدی.است.

ـ.فعال.بودن.واحد.توســعه.و.تحقیق.که.به.صورت.مداوم.جدیدترین.محصوالت،.یراق.و.دستگیره.های.در.
و.پنجره.را.موردبررسی.قرار.داده.و.با.رفع.معایب.محصوالت.تولیدی.سعی.در.ارائه.محصولی.استاندارد.و.باکیفیت.

به.مصرف.کننده.دارد.
ـ.فعال.بودن.واحد.قالب.سازی.در.داخل.مجموعه.به.شکلی.که.هیچ.محدودیتی.در.ساخت.قالب.های.مختلف.
نداشته.و.جدیدترین.محصوالت.را.مطابق.با.آخرین.تکنولوژی.قالب.سازی.کرده.و.امکان.تولید.و.عرضه.

آن.را.برای.مجموعه.فراهم.می.سازد.
ـ.یکی.دیگر.از.خدمات.و.توانایی.هایی.که.در.مجموعه.نســتروند.وجود.دارد.امکان.چاپ.و.
حکاکی.نام.و.نشان.برندهای.مختلف.پروفیل.ساز،.پنجره.ساز.و.شرکت.های.مختلف.بر.
روی.دستگیره.های.تولیدی.است..گفتنی.است،.این.نوع.چاپ.بسیار.زیبا.و.ماندگار.
است.و.با.توجه.به.این.که.برچسب.های.پروفیل.پس.از.نصب.پنجره.از.روی.
پروفیل.جدا.می.شود.می.تواند.نام.و.نشان.شما.را.برای.سالیان.سال.بر.

روی.پنجره.ثبت.کند.
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مهندس شهرام علیزاده180
مدیر عامل شرکت آلوکد

ـ.ابتدا.می.بایست.منظور.و.هدف.از.برگزاری.جلسه.را.برای.تمامی.شرکت.کنندگان.

مشــخص.کرد.تا.قبل.از.ورود.به.جلســه.آمادگی.الزم.را.داشته.باشند.و.به.اصطالح.
سورپرایز.نشوند.

نکاتی کلیدی در زمینه مدیریت جلسات

ـ قبل.از.شــروع.جلســه،.باید.دستور.جلســه..آماده.شود؛.این.دســتور.جلسه.باید.
دربرگیرنده.نکات.برجسته.و.مطالبی.باشد.که.قرار.است.مورد.بحث.قرار.گیرند.

ـ قبل.از.تشــکیل.جلسه.می.بایســت.ویژگی.های.افراد.شــرکت.کننده.در.جلسه.

مشــخص.گردد،.از.جمله:.موقعیت.ســازمانی،.تخصص،.تحصیالت.و.میزان.آگاهی.

به.موضوع.اصلی.جلســه..بدین..ترتیب.می.توان.پیش.بینی.های.الزم.را.در.حین.جلسه.

انجام.داد،.به.نحوی.که.ورود.به.بحث.توســط.هریک.از.حاضران.در.پیشبرد.مذاکره.و.
رسیدن.به.هدف.موثر.باشد.

ـ محل.برگزاری.جلسه.با.شرایط.موقعیتی.جلسه.ارتباط.مستقیم.دارد..بنابراین.ابتدا.

باید.بدانیم.چند.نفر.در.جلســه.خواهند.بود.تا.بتوان.فضای.راحتی.را.برای.آنها.فراهم.

آورد؛.اگر.تعداد.نفرات.کم.باشد.در.یک.اتاق.و.اگر.تعداد.بیش.از.10.نفر.است.می.توان.
از.سالن.هایی.که.امروزه.جهت.این.امر.بسیار.رایج.هستند.استفاده.کرد.

الزم.به.یادآوری.مجدد.است.که.هرچه.محیط.برگزاری.جلسه.مناسب.و.خوب.باشد.

نحوه.اداره.جلسه.و.شــرایط.روحی.و.روانی.شرکت.کنندگان.بهتر.خواهد.بود.و.اثرات.
مثبتی.در.روند.جلسه.خواهد.داشت.

ـ آمار.نشان.می.دهد.جلساتی.که.زمان.برگزاری.آنها.اوایل.هفته.و.ساعات.ابتدایی.

روز.بوده.اســت،.از.راندمان.بسیار.باالتری.برخوردار.بوده.اند..اما.در.شرایطی.می.توان.
هماهنگی.هایی.را.نیز.با.شرکت.کنندگان.در.این.خصوص.انجام.داد.

ـ در.هنگام.شروع.جلسه.با.یک.مقدمه.کوتاه.و.تعارفات.متداول.شرایط.حاضران.را.
جهت.شروع.مورد.ارزیابی.قرار.دهید.

ـ همچنیــن.دســتورالعملی.را.مابین.حاضــران.توزیع.کنید.کــه.در.آن.موارد.زیر..
مشخص.باشد:

..موضوع.جلسه.و.هدف.هایی.که.می.بایست.به.آن.رسید.

با توجه به شرایط تحمیل شــده به کشور و صنعت آلومینیوم و صنایع 
دیگر اســترس و ناهماهنگی هایی در جلســات و مذاکرات فی مابین 
شــرکت ها و مشتریان یا جلسات داخلی شــرکت ها به وجود می آید، 
جهت اینکه در جلسات به اهدافی که از پیش در نظر گرفته شده رسید 
باید به نحوه برگزاری این گونه جلســات آشنایی داشت تا با برگزاری 

جلسه ای آرام و منظم بتوان اهداف موردنظر را پی گیری کرد.

اشــاره
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..محدوده.مطالب.و.مسائل.مورد.بحث.
..ترتیب.ورود.حاضران.به.مباحث.

ـ جهت.شروع.بحث.می.بایست.از.مطالب.علمی.همراه.با.نمودار.ـ.تابلو.ـ.فیلم.و....

اســتفاده.کرد.و.درخواست.ها.و.یا.توضیحات.مطالب.به.اشخاص.یا.اعضاء.گروه.طرف.
مقابل.بر.اساس.حقایق.و.واقعیات.مطرح.شود.

ـ هدایت.جلســه.باید.به.صورتی.انجام.شــود.که.مدعوین.فرصت.صحبت.کردن.

داشــته.باشــند،.در.این.حین.کنترل.موضوع.بحث.بســیار.مهم.است،.همان.قدر.که.

برخــورد.عقاید.و.نظرات.و.تبادل.اطالعات.می.تواند.مفید.باشــد.به.همان.میزان.نیز.

می.تواند.موجب.جدال.های.شــخصی.یا.گروهی.شــود..عدم.خروج.از.مباحث.اصلی.
جلسه.در.این.زمینه.بسیار.مهم.است.

ـ انحصاری.کردن.)مناقشه.شخصی(.جلسه.را.از.اهداف.مورد.نظر.دور.می.کند.
ـ جهت.اینکه.جلساتی.با.نتایج.مورد.انتظار.داشته.باشیم.باید.قواعد.جلسه.را.کامال.
بشناســیم..از.این.رو.هر.جلسه.ای.باید.یک.رئیس.داشــته.باشد؛.شخصی.که.ریاست.
جلســه.را.بر.عهده.می.گیرد.باید.از.هدف.جلســه.کامال.آگاه.باشد.و.دستور.جلسه.را.
بداند،.و.بتواند.از.عهده.مدیریت.کســانی.که.قرار.است.در.جلسه.صحبت.کنند.برآید،.
و.اگر.جلســه.ای.قبال.تشکیل.شده،..نتایج.آن.را.در.ابتدای.جلسه.ارائه.کند..همچنین.

ریاست.جلسه.باید.با.اتکا.بر.تجارب.خود.موارد.زیر.را.رعایت.کند:.
  زیاد.صحبت..نکند؛

  عقیده.خود.را.تحمیل.نکند؛
  اجازه.مناقشات.نفربه.نفر.را.ندهد؛

  با.اعضاء.جلسه.رفتاری.با.عدالت.و.مساوات.داشته.باشد؛
  اجازه.مذاکرات.خارج.از.جلسه.را.ندهد؛

  در.جلسه.از.گروه.یا.نظرات.خاصی.جانبداری.نکند.
ـ جلسات.را.باید.طوری.اداره.کرد.که.ابهامی.حاصل.نشود.و.نتایج.مطلوب.باشد.و.
اگر.روشن.شد.که.این.جلســه.در.مسیر.اهداف.و.مطابق.با.پیش.بینی.ها.جلو.نمی.رود.
باید.با.اعالم.ختم.جلسه.در.زمان.مناسب،.جلسه.ای.دیگر.با.همین.افراد.تشکیل.داد.

برای.اعالم.ختم.جلسه.باید.اقداماتی.انجام.داد،.از.جمله:
ـ تصمیمات.اتخاذشده.در.جلسه.برای.تمامی.اعضاء.جلسه.ارسال.شود؛

ـ ساعت.شروع.و.خاتمه.و.اسامی.حاضران.ذکر.شود؛
ـ تاریخ.و.محل.برگزاری.جلسه.بعدی.عنوان.شود.

مباحثی.در.حین.برگزاری.جلســه.ممکن.است.نیاز.به.مداخله.توسط.برگزارکننده.یا.

رئیس.جلسه.داشته.باشند.و.این.مباحث.در.موقعیت.های.انفرادی.و.گروهی.به.صورت.
زیر.اداره.می.شوند:

ـ ممکن.است.فردی.از.آگاهی.و.سرعت.انتقال.باالیی.برخوردار.باشد.و.طی.جلسه.

تالش.کند.یار.و.مددکار.رییس.جلسه.باشد؛.چنین.فردی.غالبا.همه.پاسخ.ها.را.داشته.

و.به.دیگران.مجال.سخن.گفتن.نمی.دهد؛.در.نتیجه.باید.سخن.او.را.با.پرسیدن.سوال.

دیگری.قطع.کنید.و.به.او.بفهمانید.که.از.یاری.او.سپاسگزار.هستید.و.به.او.تفهیم.کنید.

که.اجازه.دهد.دیگران.هم.نظراتشــان.را.ارائه.کنند..اما.می.توانید.از.او.برای.خالصه.
کردن.مطالب.استفاده.کنید.

ـ کســانی.را.که.ســکوت.اختیار.می.کنند.و.کم.حرف.می.زننــد،.می.توان.با.طرح.

ســواالتی.وادار.کرد.که.وارد.بحث.شــده.و.اظهارنظر.کنند،.هرچند.ممکن.است.این.
اظهارنظرات.زیاد.مفید.فایده.نباشند.

ـ گروه.ممکن.اســت،.زیرک،.تندخو.و.آماده.پاســخ.در.هر.شرایطی.باشند،.در.این.

صورت.باید.کامال.آماده.بود.و.ســریع.عمل.کرد.و.مشکل.را.پرسید،.رئیس.باید.سعی.
کند.شخصا.با.موضوع.درگیر.نشود.بلکه.هم.فکری.و.یاری.دیگران.بهره.مند.گردد.

ـ گروه.ممکن.اســت.اهل.ســتیزه.یا.فاقد.تفاهم.و.تجربه.و.عالقه.باشد،.باید.بدوا.

علل.عدم.عالقه.را.جستجو.کنیم.و.درصدد.رفع.آن.برآییم.یا.در.صورت.امکان.با.آنها.
همدردی.و.تفاهم.کنیم.

ـ گروه.ممکن.اســت.نسبت.به.موضوع.مطرح.شده.غیرفعال.یا.ناآگاه.باشد،.در.این.

صورت.باید.بیشــتر.صحبت.کرد.سواالت.ساده.و.درعین.حال.مهیج.پرسید.و.با.شرح.

مطالب.با.زبان.ساده.می.توان.به.نتیجه.رسید..برای.اینکه.درک.و.فهم.افراد.باال.ببرید.

می.توانید.از.وســایل.دیگر.استفاده.کنید،.از.خود.شوق.و.عالقه.نشان.دهید،.اقداماتی.

را.که.انجام.می.دهید.بر.اســاس.میزان.اطالعات.افراد.حاضر.در.جلسه.پی.ریزی.کنید.
و.سرعت.عمل.به.خرج.دهید.تا.موفق.شوید.

ـ فرد.ممکن.است.ناطق.بی.هدف.باشد،.در.این.صورت.به.محض.اینکه.طرف.برای.

تازه.کردن.نفس.از.صحبت.بازایســتاد،.باید.از.او.تشکر.کرد.و.با.تکرار.یکی.از.مطالب.

او.رشته.سخن.را.به.دست.گرفته.و.ادامه.دهید.و.یا.با.رفتن.به.سوی.تابلو.جلسه.سوال.
کنید.که.موضوع.بحث.او.چیست؟

ـ فردی.ممکن.است.اهل.مخاصمه.باشد،.اگر.چنین.شخصی.ذاتا.ستیزه.جو.یا.در.پی.

جوسازی.و.دردسر.است.او.را.در.نقطه.کور.مجاور.خود.بنشانید.و.چنین.وانمود.کنید.که.

حرف.های.او.را.نمی.شــنوید،.البته.چنانچه.اعتراضات.او.منطقی.و.صحیح.است.به.آن.

توجه.کنید.و.پیشــنهادهای.او.را.بپذیرید.و.حتی.درجاهایی.که.امکان.پذیر.است.جانب.

او.را.بگیرید..چنانچه.در.بحث.خود.پافشــاری.کند.به.نحوی.که.مورد.توجه.گروه.قرار.

گیرد،.با.وی.به.طور.خصوصی.صحبت.کنید.و.از.او.یاری.بجویید؛.چنانچه.هیچ.یک.از.
این.روش.ها.موثر.نبود،.آخرین.چاره.آن.است.که.از.وی.بخواهید.جلسه.را.ترک.کند.
ـ کسی.که.موضوع.نادرست.و.خارج.از.جلسه.مطرح.می.کند.توجه.او.را.به.موضوع.
جلســه.که.روی.تابلو.نوشته.شده.جلب.کنید.و.از.وی.بخواهید.که.در.رابطه.با.موضوع.

جلسه.صحبت.کند.و.آن.موضوع.را.به.وقت.دیگری.بگذارد.
ـ کسی.که.حاشیه.می.رود،.او.را.از.طریق.بیان.وارد.بحث.خودتان.کنید.

ـ در.خصوص.فردی.که.عقیده.اش.کامال.غلط.است،.اگر.این.شخص.با.فکر.گروه.
مخالف.است،.بگویید.عقیده.شما.محترم.است.و.سپس.دنبال.بحث.را.ادامه.دهید.

ـ در.خصوص.کسی.که.صدایش.نارساست.یا.اینکه.کلمات.نامناسب.به.کار.می.برد،.

عقیده.این.شخص.ممکن.است.مفید.باشد،.بنابراین.سعی.کنید.وقتی.که.منظور.واقعی.
او.را.فهمیدید،.خودتان.آن.را.تکرار.کنید.

ـ در.خصوص.کســی.که.در.بحث.جانبداری.می.کنــد.کمی.تامل.کنید.تا.دیگران.

موضوع.بحث.ایشان.را.بشنوند،.سپس.به.او.نزدیک.شوید.و.از.وی.جانبداری.کنید.تا.
همه.افراد.متوجه.بحث.وی.شوند.

ـ کسی.که.سوال.سیاسی.می.کند،.به.او.بگویید.فعال.نمی.توانیم.درباره.این.موضوع.
صحبت.کنیم.و.ناچاریم.به.موضوع.خودمان.بپردازیم.

ـ کسی.که.مســئله.شخصی.خود.را.مطرح.می.کند،.اگر.مسئله.وی.با.هدف.جلسه.

مربوط.اســت.در.رفع.آن.بکوشــید.و.عقیده.گروه.را.دراین.باره.بخواهید.و.سپس.از.او.

ســواالتی.در.این.مورد.بپرسید،.مســئله.او.را.مورد.تائید.قرار.داده.خواهش.کنید.که.
مسئله.را.بعدا.مطرح.کند.

ـ اگر.کســی.عقیده.رئیس.جلسه.را.بپرسد.بهتر.اســت.پاسخ.سوال.را.به.شخص.

دیگری.محول.کنید،.نه.جواب.بی.ربط.بدهید.و.نه.از.زیر.بار.پاســخ.شانه.خالی.کنید.و.
اگر.واقعا.جوابی.ندارید.با.صراحت.بگویید.فعال.نمی.دانم.

ـ کسی.که.در.جلسه.حوصله.اش.سر.رفته.و.بی.حوصله.گشته،.به.نحوی.عالقه.اش.

را.جلــب.کنیــد.و.از.او.بخواهید.تا.تجربیات.خود.را.در.مورد.موضوع.مطرح.شــده.در.
جلسه.طرح.کند.

ـ کســی.که.فقط.عالقه.به.گوش.کردن.دارد،.از.او.ســواالتی.مربوط.به.موضوع.
جلسه.بپرسید.تا.پاسخ.بدهد.

ـ کسی.که.خجول.و.مردد.است،.شخصیت.او.را.نزد.دیگران.باال.ببرید.و.سواالتی.
از.او.بپرسید.که.یقین.دارید.می.تواند.آنها.را.پاسخ.دهد.

ـکســانی.که.مایل.نیستند.دیگران.به.آنها.کمک.کنند،.افرادی.هستند.که.تجربه.و.

تخصص.خود.را.به.رخ.دیگران.می.کشند.و.ادعا.می.کنند.که.دیگران.هم.باید.سال.ها.

طی.کنند.که.به.پای.آنها.برســند،.باید.به.این.افراد.گفت.شــما.چگونه.و.تا.چه.اندازه.

می.توانید.به.دیگران.کمک.کنید.در.واقع.چگونه.می.شــود.از.تجربیات.شــما.استفاده.
کرد،.نهایتا.از.آنها.قدردانی.کنید.

.همان.گونه.که.مالحظه.می.شــود.با.مهندسی.جلسات.می.توان.نتایج.مورد.انتظار.را.
پیش.بینی.کرد.و.به.اهداف.مورد.نظر.نزدیک.تر.شد.
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درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

نیازمندی های پنجره

آگهی استخدام

شرکت آراز روزن برای تکمیل کادر تولید خود از افراد عالقه  مند 
و فعال در سمت مورد نظر دعوت به همکاری می نماید:

کارشناس فنی آشنا به تولید در و پنجره یو پی وی سی آشنا 
به طراحی و اندازه گیری

شماره تماس: 88767715  |   88766586

آگهی استخدام
اســتادکار مونتاژ در و پنجره ترمال بریک)آلومینیوم( در 

بوشهر نیازمندیم 
شماره تماس:   09105659652

آگهی فروش
 UPVC تامین کننده کلیه قطعات یدکی ماشین آالت تکسر و دو سر
تیغه برش، تیغه زهوار، تیغه تمیز کن، قالب زهوار قابل تنظیم، 
جک شیر برقی، ست مته دستگیره، مته کپی فرز تفلون، 
گیربکس، تمیز کن دستی، تمیز کن دستی و پنوماتیک و 
اهرمی، میکروسوئیچ، رله اتصاالت، بازویی، رابط گیربکس، 

مکانیزم پدال، انکودیر، پی ال سی، المنت ... 
شماره تماس:   021-26291706
09367608423

آگهی فروش
حدود 170 متر جهت تولیدی یا پخش واقع در تهران نو ، خیابان 

دماوند، نزدیک به چهار راه آیت 
شماره تماس:   09301803434

آگهی استخدام
شرکت بازرگانی پروفیل درب و پنجره UPVC در ساری، 

استان مازندران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود نیاز به:
1- مدیر فروش و بازاریابی )آقا(

حداقل 5 سال سابقه کاری مفید در بخش فروش پروفیل 
درب و پنجره UPVC مبتکر و عالقمند به فروش 
دارای مهارت های سازماندهی ،رهبری ،مذاکره و...

لطفا رزومه خود را به شماره 
09113516956 ارسال نمایید

آگهی فروش
یک ست دستگاه تولید شیشه دوجداره با مارک CMS شامل :

 دستگاه کامل شستشوی شیشه 1700، دستگاه چسب بوتیل
دستگاه چسب پلی سولفاید و میز گردان، دستگاه برش اسپیسر

 دستگاه تزریق گاز آرگون ، با کارکرد بسیار کم و خیلی تمیز به 
فروش می رسد.

شماره تماس: 09173142960

آگهی استخدام 
 یک شرکت تولید پروفیل پی وی سی جهت تکمیل کادر تولید 
خود به یک اپراتور آشنا به اکسترودر یو پی وی سی نیازمند است
ارسال رزومه به فکس: 89785441

هماهنگی: 09126504028         

آگهی فروش
فروش دستگاه تک کله ترک 

UPVC دستگاه تولید در و پنجره دوجداره
سه فاز برند ساوین ترکیه دست دوم در حد نو همراه با پمپ باد 

پانصد لیتری سه فاز 
شماره تماس: 09123786403         

آگهی فروش
CMS فروش خط کامل شیشه دوجداره

شستشو خشک کن، پرس پنل باتزریق گاز، برش CNC، بوتیل 
زن ، خط حمل شیشه، پلی سلفاید، فریزر، هیتر، برش اسپیسر، 

میز گردون، خم اسپیسر   
شماره تماس: 021-22024693  

آگهی فروش
فروش دستگاه UPVC الوماتک دوسر، برش 2سر، جوش2سر، 

     .CNC کپی فرز، کانال تخلیه آب، زهوار بر، مولین ، تمیزکن
شماره تماس: 021-26291706  

آگهی فروش
فروش دستگاه دوسر  ETM  2005، جوش و برش 2سر، 
کپی فرز وکانال تخلیه آب  2تادستگاه، زهواربر، مولین، 

تمیزکن دو موتوره. 
شماره تماس: 021-22010115  




























