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پنجره.ایرانیان؛.معاون.اســتاندار.یزد.به.اتفاق.هیات.همراه.و.جمعی.از.مدیران.ارشــد.
استانی.از.شرکت.هافمن.بازدید.کردند.

به.گــزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومــی.هافمن،.دکتر.زینی.وند.معاون.

اســتاندار.یزد.به.همراه.جمعی.از.مدیران.ارشــد.اســتانی.یزد.متشکل.از.هیات.رئیسه.

اتاق.بازرگانی،.ریاســت.سازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی،.رئیس.خانه.صنعت.و.معدن.و.

جمعی.از.دانشــگاهیان،.نخبگان.و.فرهیختگان.استان.یزد.در.حاشیه.افتتاحیه.ششمین.

نمایشگاه.نوآوری.و.فناوری.ربع.رشیدی.تبریز و.به.بهانه.حمایت.خانواده.بزرگ.هافمن.
از.این.رویداد.از.مجموعه.هافمن.بازدید.به.عمل.آوردند.

دکتر.زینی.وند.ضمن.حضور.و.بازدید.خود.از.مجموعه.هافمن.اذعان.داشــت:.شرکت.

هافمن.یکی.از.شــرکت.های.بارز.در.مدیریت.نوین.و.پیشرفته.و.نمونه.ای.شاخص.در.
ایجاد.فضای.مناسب.جهت.رشد.و.توسعه.صنعت.است.

معاون.استاندار.یزد.گفت:.هافمن.مثال.بارز.مدیریت،.تکنولوژی.و.نوآوری.است.
گفتنی.اســت،.ششمین.نمایشــگاه.نوآوری.و.فناوری.ربع.رشیدی.از.10.تا.14.آبان.
ماه.ســال.جاری.با.حمایت.خانواده.بزرگ.هافمن.در.محل.نمایشگاه.بین.المللی.تبریز.

برگزار.شد.

  بازدید معاون استاندار یزد و جمعی از مدیران ارشد استانی از هافمن

.پنجره.ایرانیــان؛.42.دیگ.باقیمانده.از.750.دیگ.قدیمی.و.فاقد.سیســتم.کنترل.آالیندگی.
کارخانه.ایرالکو.در.اراک.از.مدار.تولید.خارج.شد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.محیط.زیســت.اســتان.مرکزی،.رضا.میرزایی.مدیرکل.

حفاظت.محیط.زیســت.استان.در.مراســم.خروج.این.تعداد.دیگ.از.مدار.تولید.گفت:.تعطیلی.

دیگ.های.آالینده.خطوط.قدیمی.ایرالکو.باید.در.ســال.88.انجام.می.شــده.که.با.وقفه.چندین.

ســاله.همراه.بوده.اســت.و.خروج.و.جمع.آوری.این.دیگ.های.باقیمانده.از.مدار،.اتفاقی.مبارک.
برای.کاهش.آلودگی.کالن.شهر.اراک.است.

وی.افــزود:.امــروز.42.دیگ.باقیمانده.در.مدار.تولید.که.هیچ.گونه.سیســتم.کنترل.آلودگی.

نداشــتند.غیرفعال.شد.و.با.این.اقدام.قسمتی.از.معضالت.زیســت.محیطی.کارخانه.آلومینیوم.

برطرف.شــد..امیدواریم.صنایع.قدیمی.و.آالینده.کشور.با.به.روزرسانی.سیستم.کنترل.آلودگی.
هوا.اقدامی.موثر.در.کاهش.آالینده.های.زیست.محیطی.کشور.بردارند.

وی.اظهار.کرد:.در.کالن.شــهر.اراک.طی.شش.ماهه.اول.ســال.97.نسبت.به.مدت.مشابه.

ســال.96.تعداد.روزهای.آالینده.بیش.از.19.درصد.کاهش.داشته.است.و.امیدواریم.با.اجرایی.

شــدن.مصوبات.کارگروه.کاهش.آلودگی.هوا.گامی.مفید.در.بهبود.وضعیت.زیست.محیطی.این.
شهر.برداشته.شود.

  آخرین دیگ های آالینده ایرالکو از مدار تولید خارج شد

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.آکپا.ایران.در.ششمین.نمایشگاه.نوآوری.و.فناوری.ربع.رشیدی.تبریز 
)RINOTEX2018( حضور.یافت.

ششمین.نمایشگاه.نوآوری.و.فناوری.ربع.رشیدی.از.10.تا.14.آبان.ماه.97.در.محل.نمایشگاه.
بین.المللی.تبریز.برگزار.شد.

ششــمین.نمایشگاه.نوآوری.و.فناوری.ربع.رشــیدی،.با.حضور.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت،.

مسئوالن.ارشد.کشوری.و.استانی،.فناوران،.سرمایه.گذاران.و.صنعتگران.افتتاح.شد..حضور.عموم.

مردم.برای.بازدید.از.نمایشــگاه.آزاد.و.زمان.بازدید.عالقه.مندان.از.ســاعت.15.تا.21.روزهای.
یادشده.بود.

گفتنی.اســت،.شــرکت.آکپا.ایران.تولیدکننده.انواع.مقاطع.پروفیل.آلومینیوم.در.سالن.پروین.
اعتصامی.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تبریز.پذیرای.بازدیدکنندگان.این.نمایشگاه.بود.

  حضور شرکت آکپا ایران در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری تبریز
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پنجره.ایرانیان؛.مهندس.گودرزی،.رئیس.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.در.سفری.به.

استان.مرکزی.از.شرکت..آلومرول.نوین.و.خطوط.تولید،.دستاوردها.و.طرح.های.توسعه.ای.
این.شرکت..بازدید.به.عمل.آورد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.آلومرول.نوین،.مهندس.هوشــنگ.

گودرزی.روز.چهارشــنبه.2.آبان.97.با.حضور.در.ســایت.بزرگ.شرکت.صنایع.آلومرول.
نوین،.از.طرح.توسعه.این.شرکت.که.در.شهرک.صنعتی.خیرآباد.ساخته.شده.بازدید.کرد.
در.جریــان.بازدید.از.این.پروژه.که.با.بهره.برداری.در.فاز.نهایی،.بزرگ.ترین.شــهرک.
تخصصی.آلومینیوم.کشــور.خواهد.بود،.محســن.محمدی.مدیرعامل.آلومرول.نوین.به.
همراه.تعدادی.از.مدیران.این.شــرکت.از.واحد.های.اکستروژن.و.ریخته.گری،.گودرزی.را.
در.جریان.تکنولوژی.های.به.کاررفته.در.این.واحدها،.کیفیت.و.تنوع.محصوالت.تولیدی،.

میزان.تولید.و.نیز.روند.پیشرفت.این.پروژه.قرار.دادند.
این.پروژه.در.زمینی.به.مســاحت.36.هکتار.در.شهرک.صنعتی.خیرآباد.اراک.احداث.
می.شود.و.تاکنون.از.سازه.های.تولیدی.2.بلوک.از.فاز.اول.ساخته.و.نصب.ماشین.آالت.

در.آنها.انجام.شــده.است.که.به.مرورزمان.به.تعداد.آنها.اضافه.خواهد.شد..بلوک A.در.

فاز.اول.مربوط.به.واحد.ریخته.گری.و.بلوک B واحد.اکستروژن.است..واحد.ریخته.گری.

شامل.کوره.های.مدرن.ذوب.و.نگهداری.آلومینیوم.به.ظرفیت.30.و.50.تن.و.تجهیزات.

اتوماتیک.ریخته.گری.بیلت.و.کوره.های.هموژن.40.تنی.و.سیستم.های.کامال.اتوماتیک.
برش.و.بسته.بندی.است.که.عملیات.ریخته.گری.بیلت.آلومینیوم.در.آن.انجام.می.گیرد.
رئیس.ســندیکای.صنایــع.آلومینیوم.ایران.پس.از.بازدید.از.شــرکت.آلومرول.نوین.
در.جلســه.ای.مشــترک.با.مدیرعامل.و.تنی.چند.از.مدیران.این.شرکت.حاضر.شده.و.
به.تبادل.نظر.پرداختند،.در.این.جلســه.مهنــدس.گودرزی.ضمن.اذعان.به.توانایی.های.
درخشــان.شــرکت.صنایع.آلومرول.نوین.در.حوزه.آلومینیوم.کشــور.و.ارج.نهادن.به.
زحمات.مدیریت.و.پرســنل.این.شــرکت.جهت.تالش.برای.اعتال.و.شکوفایی.هر.چه.
بیشــتر.صنعت.آلومینیوم.کشــور،.ابراز.امیدواری.کرد.روند.رو.به.رشد.شرکت.آلومرول.
نوین.که.با.توسعه.فن.آوری.های.روز.صنعت.آلومینیوم.در.این.شرکت.همراه.بوده.است.

همچنان.ادامه.یابد.

  بازدید رئیس سندیـکای آلومینیوم از آلومـرول اراک

پنجره.ایرانیان؛.در.مراســم.معارفه.ای.با.حضور.رئیس.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.

ایران،.محســن.محمدی،.مدیرعامل.آلومرول.نوین.به.عنوان.سهامدار.جدید.شرکت.
نورد.آلومینیوم.معرفی.شد.

در.این.مراســم.مهندس.گودرزی.و.هیات.همراه.ایشــان.به.اتفــاق.رضایی.مقدم،.

مدیرعامل.شــرکت.نورد.آلومینیوم.و.محمدی،.مدیرعامل.آلومرول.نوین.با.حضور.در.
شرکت.نورد.آلومینیوم.به.بازدید.از.خطوط.تولید.این.شرکت.پرداختند.

سال.گذشــته.بخش.عمده.ای.از.سهام.شــرکت.نورد.آلومینیوم.توسط.مدیرعامل.

شــرکت.آلومرول.نوین.از.طریق.بورس.خریداری.شــد.و.به.این.ترتیب.شرکت.نورد.

آلومینیــوم.اعضــای.جدیدی.را.در.ترکیــب.هیات..مدیره.خود.تجربــه.می.کند..این.

شــرکت.تنها.تولیدکننده.ورق.آلومینیومی.با.تکنولوژی.نورد.گرم.در.کشــور.است.و.

از.محصوالت.این.شــرکت.نیز.می.توان.به.ورق،.تســمه،.کویــل.و.ورق.کامپوزیت.

آلومینیومی.اشــاره.کــرد..کیفیت.باال.و.انحصار.در.تولیــد.برخی.محصوالت.موجب.

شــده.است.شرکت.نورد.آلومینیوم.نقش.حیاتی.و.استراتژیکی.در.بازار.داخل.و.نیز.در.
بازارهای.صادراتی.منطقه.داشته.باشد.

در.ادامه.این.بازدید.و.در.مراســمی.که.پرســنل.شــرکت.نورد.آلومینیوم.نیز.در.آن.

حضور.داشتند،.مدیرعامل.این.شرکت.به.تشریح.بخشی.از.فعالیت.های.نورد.آلومینیوم.

پرداخت.و.بر.نقش.پررنگ.ســهامدار.و.اعضای.جدید.هیات..مدیره.در.روند.روبه.رشد.
شرکت.در.سال.1397.تاکید.کرد.

در.پایان.مراســم.نیز.محســن.محمدی.مدیرعامل.صنایع.آلومرول.نوین.به.عنوان.

ســهامدار.جدید.شــرکت.نورد.آلومینیوم.طی.ســخنانی.خطاب.به.پرســنل.خدوم.و.

زحمتکش.این.شرکت.از.آنها.بابت.تالش.های.شبانه.روزی.شان.در.موفقیت.مجموعه.

نورد.آلومینیوم.به.عنوان.یکی.از.واحدهای.باسابقه،.خوش.نام.و.منحصربه.فرد.در.تولید.

انواع.ورق.های.آلومینیومی.در.کشور.تشکر.کرد.و.ابراز.امیدواری.کرد.تا.در.کنار.هم.و.
با.تالش.بیشتر.شاهد.موفقیت.های.روزافزون.این.مجموعه.باشند.

  معرفی آلومـرول نوین به عنوان سهامدار جدید نورد آلومینیوم
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پنجره.ایرانیان؛.جمعی.از.مدیران.و.کارکنان.شرکت.گروتمان.به.منظور.گسترش.

همکاری.هــای.دوجانبه.آبان.ماه.ســال.جاری.از.مجموعه.معظم.آســاش.ترکیه.
بازدید.کردند.

آســاش.ازجمله.تولیدکنندگان.مقاطع.مختلف.پروفیل.آلومینیوم.در.و.پنجره.در.

کشــور.ترکیه.است.که.محصوالت.آن.توســط.شرکت.گروتمان.در.ایران.عرضه.

می.شــود..مدیریت.و.کارکنان.مجموعه.گروتمان.به.منظور.آشنایی.با.جدیدترین.

محصوالت.و.آخرین.دســتاوردهای.تکنولوژی.آســاش.روز.10.آبان.سال.97.از.

کارخانه.آســاش.و.خطوط.تولیدی.این.مجموعه.بزرگ.بازدید.کرده.و.در.جریان.
آخرین.اطالعات.فنی.ساخت.و.تولید.محصوالت.آن.قرار.گرفتند.

گفتنی.اســت،.مجموعــه.گروتمان.عالوه.بــر.تولید.و.عرضــه.پروفیل..های.

آلومینیومی.خود،.نمایندگی.محصوالت.آســاش.ترکیه.را.نیز.در.اختیار.داشــته.و.

به.نمایندگان.خود.انواع.خدمات.مشــاوره.ای.در.زمینه.ساخت.در.و.پنجره.و.نمای.
آلومینیومی.نیز.ارائه.می..دهد.

  بازدید مجموعه گروتمان از کارخانه آساش ترکیه

پنجره.ایرانیان؛.یک.تولیدکننده.بخش.خصوصی.می.گوید.کمبود.مواد.اولیه.در.داخل.

کشور.و.عدم.تخصیص.به.موقع.ارز.برای.واردات.آلومینیوم.باعث.شده.درحال.حاضر.با.
مشکالت.عدیده.ای.مواجه.شویم.

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.میثم.مهدوی.رئیس.هیات.مدیره.شــرکت.صنایع.نگین.

آلومینیوم.گلپایگان.گفت:.پس.از.مذاکرات.فراوان.و.چالش.های.فراوانی.که.پیش.پای.

صادرات.بوده.توانستیم.نخستین.صادر.کننده.شمش.آلیاژی.آلومینیوم.در.کشور.باشیم،.
اما.اکنون.اجازه.صادرات.نداریم.

وی.با.اشاره.به.تحریم.های.اقتصادی.آمریکا.علیه.اقتصاد.ایران،.اضافه.کرد.که.این.

تحریم.ها.نه.تنها.موجب.افزایش.قیمت.مواد.اولیه.شد،.بلکه.واردات.آن.را.نیز.با.مشکل.

مواجــه.کرد..از.وزارت.صمت.خواســتیم.تا.در.صورت.دریافــت.اجازه.صادرات،.خود.

تامین.کننده.ارز.برای.واردات.مواد.اولیه.و.حتی.ماشــین.آالت.باشیم،.اما.ظاهرا.موافق.

این.پیشــنهاد.نیز.نیستند.و.این.سبب.شده.که.درحال.حاضر.با.52.درصد.ظرفیت.خود.
در.حال.کار.کردن.باشیم.و.به.تعدیل.نیروی.انسانی.روی.بیاوریم.

رئیس.هیات..مدیره.شرکت.صنایع.نگین.آلومینیوم.گلپایگان.همچنین.درباره.زمینه.

فعالیت.های.این.مجموعه.نیز.تصریح.کرد:.صنایع.نگین.آلومینیوم.گلپایگان.در.زمینه.

ریخته.گری.آلومینیوم.و.با.استفاده.از.جدیدترین.و.مدرن.ترین.ماشین.آالت.و.تجهیزات.

روز.دنیا.فعالیت.خود.را.در.زمینه.تولید.شــمش.های.آلیاژی.آلومینیوم.با.ظرفیت.تولید.
ساالنه.22.هزار.تن.شمش.آلیاژی.آلومینیوم.در.شهرک.صنعتی.گلپایگان.شروع.کرد.
رئیس.هیات.مدیره.شــرکت.صنایــع.نگین.آلومینیوم.گلپایگان.در.پاســخ.به.این.
ســوال.که.چشــم.انداز.صنعت.آلومینیوم.را.چگونه.ارزیابی.می.کنیــد،.گفت:.با.توجه.
به.اینکه.بیشــتر.شرکت.های.خودروسازی.تصمیم.گرفته.اند.برای.ساخت.بدنه.خودرو.
به.جای.فوالد.از.آلومینیوم.استفاده.کنند.و.همچنین.شرکت.های.تولیدکننده.کابل.های.
فشــارقوی.برق.به.جای.مس.بیشتر.از.آلومینیوم.اســتفاده.می.کنند،.آینده.روشنی.در.

انتظار.صنعت.آلومینیوم.است.
مهدوی.ادامه.داد:.همچنین.با.توجه.به.اینکه.استفاده.از.فویل.های.آلومینیومی.برای.
تهیه.ظروف.یک.بارمصرف.رســتوران.ها.بیشتر.شده.و.استفاده.از.پانل.های.کامپوزیت.
برای.نمای.برج.ها.و.ســاختمان.ها.روزبه.روز.در.حال.افزایش.است،.چشم.انداز.روشنی.

پیش.روی.صنعت.آلومینیوم.در.جهان.قابل.تصور.است.

  به دلیل کمبود مواد اولیه در داخل اجازه صادرات آلومینیوم نداریم
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پنجره.ایرانیان؛.معاون.شهرســازی.و.معماری.شــهرداری.کرج.از.تشکیل.کمیته.نما.
جهت.بهینه.سازی.نمای.ساختمان.های.سطح.شهر.خبر.داد.

احداهلل.احمدی.پرگو.معاون.شهرسازی.و.معماری.شهرداری.کرج.طی.بازدید.از.حوزه.

شهرســازی.منطقه.یک.کرج.از.ایجاد.کمیته.نما.در.ستاد.مرکزی.شهرسازی.و.معماری.

خبر.داد.و.گفت:.این.معاونت.درصدد.اســت.جهت.یکپارچه.سازی.نمای.ساختمان.های.

شهر.در.کمیته.ای.دستورالعمل.های.مشترکی.را.به.تمامی.مناطق.و.سازمان.های.مربوطه.
ابالغ.کند.

این.مســئول.اظهار.کرد:.این.اقدام.در.راســتای.ایجاد.نظم.و.انضباط.شــهری.انجام.
خواهد.شد.و.امیدواریم.نتایج.مطلوبی.به.همراه.داشته.باشد.

وی.در.ادامه.با.تاکید.بر.ارتقای.ســطح.کیفی.خدمات.رســانی.در.روند.رســیدگی.به.

پرونده.های.الکترونیکی.اظهار.کرد:.شــهرداری.کرج.سعی.دارد.تا.در.راستای.تسهیل.در.

رسیدگی.به.امور.اداری.شهروندان،.روند.کاری.پرونده.های.الکترونیکی.را.تکمیل.کند.و.
این.امر.باید.به.طورجدی.در.سطح.مناطق.دنبال.شود.

معاون.شهرسازی.و.معماری.شهرداری.کرج.تصریح.کرد:.مسئله.شناسایی.گسل.های.

زلزله.در.ســطح.شــهر.یکی.از.مهم.ترین.مسائل.امروز.در.شــهرداری.است.که.ارتباط.
مستقیم.با.ارائه.تراکم.در.صدور.پروانه.ساختمان.دارد.

احمدی.پرگو.در.پایان.بر.لزوم.راه.اندازی.هر.چه.زودتر.بخش.اتوماســیون.پرونده.های.

کمیســیون.ماده.100.تاکید.کرد.و.گفت:.امید.اســت.با.راه.اندازی.این.بخش.شهرداری.
کرج.بتواند.در.خدمت.رسانی.به.تمامی.شهروندان.نهایت.توان.و.تالش.خود.را.به.کار.گیرد.

  تشکیل کمیته نما در مناطق کرج

پنجره.ایرانیان؛.محققان.دانشــگاه.صنعتی.شریف.با.پشــتیبانی.صندوق.حمایت.از.

پژوهشگران.و.فناوران.کشور.موفق.به.تهیه.و.بررسی.پوشش.های.خودترمیم.کننده.بر.
روی.آلومینیوم.با.استفاده.از.نانومخازن.پلیمری.شدند.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.صندوق.حمایت.از.پژوهشــگران.

و.فناوران.کشــور.)بنیاد.ملی.علــم.ایران.INSF(.یکــی.از.مهم.ترین.راه.های.قطع.

وابستگی.های.غیرضروری،.شناخت.مشــکالت.و.موانع.و.راه.های.تقلیل.اثرات.سوء.

آن.ها.است..به.همین.قیاس،.در.صنعت.و.به.خصوص.صنایع.کشور.ما،.برای.جلوگیری.

از.هدر.رفتن.منابع.مالی.و.انســانی.که.یکی.از.پیامدهای.آن،.تقویت.هر.چه.بیشــتر.

بندهای.وابستگی.است،.الزم.است.تا.نقاط.ضعف.صنعت.را.به.خوبی.شناخته.و.در.آن.
راستا،.به.تقویت.هر.چه.بیشتر.توان.علمی.خود.بپردازیم.

خوردگی.یکی.از.موارد.معدودی.اســت.که.اثر.خــود.را.نه.تنها.در.مراحل.طراحی،.

ســاخت.و.تولید.و.بهره.برداری.نمایان.می.ســازد،.بلکه.مبالغ.عظیمی.را.نیز.در.مرحله.

حفاظت.و.نگهداری.به.خود.اختصاص.می.دهد..خسارات.ناشی.از.خوردگی.در.کشورها.

بین.2.تا.5.درصد.تولید.ناخالص.ملی.گزارش.شــده.اســت،.ولی.بــا.توجه.به.اینکه.

ایران.کشوری.با.اتمسفر.خورنده.و.نیمه.صنعتی.است.به.احتمال.زیاد،.درصد.هزینه.های.

خوردگی.در.کشــور.ما.در.مقایسه.با.ســایر.کشورها.باالست..ضمنا.با.توجه.به.این.که.

ایــران.دارای.ذخایــر.نفتی.زیاد.و.صنایــع.مختلف.مرتبط.با.آن.اســت.و.با.توجه.به.

خورندگی.باالی.نفت.این.کشــور،.پیدا.کردن.روش.هایی.کارآمد.که.بتوان.از.طریق.

آن.ها.طول.عمر.و.کارایی.پوشش.های.صنعتی.را.بهبود.بخشیده.و.حفاظتی.موثرتر.از.
سطوح.فلزی.در.مقابل.خوردگی.را.ایجاد.کرد،.بسیار.ضروری.است.

بنابراین.با.توجه.به.اهمیت.این.موضوع.صندوق.حمایت.از.پژوهشــگران.و.فناوران.

کشــور.محققان.دانشــگاه.صنعتی.شــریف.را.موردحمایت.قرار.دادند.تا.طرح.»تهیه.

و.بررســی.پوشــش.های.خودترمیم.کننده.بر.روی.آلومینیوم.با.استفاده.از.نانومخازن.

پلیمری«.را.به.اتمام.برسانند..هدف.این.طرح.بررسی.امکان.کپسوله.کردن.گونه.های.

ترمیم.کننــده.آلی.در.داخل.حفره.نانومخازن.پلیمری.ویژه.و.واردکردن.مخازن.مذکور.

در.پوشــش.اســت..به.طوری.که.در.صورت.آسیب.دیدن.پوشــش.بازدارنده.خوردگی.

به.صورت.تدریجی.و.کنترل.شــده.از.داخل.نانومخازن.آزاد.شــود،.بدین.ترتیب.حتی.

در.قســمت.هایی.که.پوشش.اصلی.دچار.آسیب.شده.باشد،.حفاظت.از.سطح.فلزی.در.
مقابل.خوردگی.می.تواند.انجام.شود.

همچنین.در.این.طرح.با.واردکردن.نانوکپسول.های.پلیمری.ویژه.حامل.بازدارنده.های.

خوردگی.در.پوشش.اپوکسی،.قابلیت.خودترمیم.کنندگی.در.این.پوشش.ها.ایجاد.شده.

و.امکان.محافظت.فعال.از.ســطوح.فلزی.حتی.بعد.از.وارد.آمدن.آســیب.هایی.چون.

تــرک،.خراش.و.غیره.را.فراهم.آورد..بدین.ترتیب.می.توان.راندمان.و.طول.عمر.مفید.

حفاظتی.را.در.پوشش.به.مراتب.افزایش.داد..این.پوشش.ها.قابل.کاربرد.در.قسمت.های.

مختلفی.از.صنعت.که.با.مشــکل.خوردگی.روبه.رو.هستند،.خصوصا.در.صنایع.نفت.و.
گاز،.خودرو.و.هوافضا.هستند.

  تهیه پوشش های خودترمیم کننده بر روی آلومینیوم
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پنجره.ایرانیان؛.برای.نخستین.بار.در.کشور.پوششی.مبتنی.بر.فناوری.نانو.در.دانشگاه.

آزاد.اســالمی.واحد.خمینی.شــهر.تولیدشــده.که.عالوه.بر.جلوگیری.از.نفوذ.آلودگی.به.

درون.نمای.ســاختمان.ها،.به.کمک.نور.خورشید،.آلودگی.های.محیطی.را.هم.از.سطح.
نما.محو.می.کند.

به.گزارش.ایسکانیوز،.درحال.حاضر.پوشش.های.مورداستفاده.بر.روی.سطوح.آجر،.

سنگ.و.بتن.به.دو.دسته...»پوشش.های.آب.گریز«.و.»پوشش.های.فوتوکاتالیست«.

.)Hydrophobic Coatings( تقسیم.بندی.می.شوند.که.پوشش.های.آب.گریز

با.ایجاد.یک.غشــای.نفوذناپذیر.بر.روی.ســطح.)آجر،.سنگ.و.بتن(.از.ارتباط.

بین.ســطح.و.عامل.آلوده.کننده.جلوگیری.می.کنند.و.بنابراین.در.صورت.بارش.
باران.این.آلودگی.از.ســطح.شسته.می.شود.و.به.پوشش.های.آسان.تمیزشونده 

Easy Self Cleaning Coating( موسوم.هستند. (
.)Photocatalyst Coating( نوع.دوم.پوشش.ها،.پوشش.های.فوتوکاتالیست
است.که.به.کمک.اشعه..UV.خورشید.ضمن.واکنش.شیمیایی.با.آلودگی.های.آلی.

)مثل.دوده..خارج.شــده.از.اگزوز.خودروها(.که.به.واکنش.فوتوکاتالیســتی.معروف.

اســت،.آلودگی.را.از.سطح.نما.محو.می.سازد؛.و.به.نام.پوشش.های.خودتمیزشونده.
)Self Cleaning Coating(.معروف.اند.

بنابراین،.پوشــش.های.آب.گریز.به.تنهایی.قابلیت.تمیز.کردن.سطوح.را.ندارند.و.به.آب.

.UV..نیاز.دارند..پوشــش.های.خودتمیزشــونده.نیز.در.صورتی.می.توانند.به.کمک.اشعه

خورشــید.سطوح.را.تمیز.کنند.که.آلودگی.ها.در.داخل.سطح.نفوذ.نکرده.باشند؛.بنابراین.

پوشــش.های.آب.گریز.و.خودتمیزشونده.به.تنهایی.نمی.توانند.از.تیره.و.کثیف.شدن.نماها.
جلوگیری.کنند.

بر.این.اســاس.پژوهشگران.دانشگاه.آزاد.اسالمی.واحد.خمینی.شهر.با.انجام.تحقیقات.

تئوری.و.آزمایشــگاهی.در.دو.سال.اخیر،.برای.نخستین.بار.در.کشور.پوششی.مبتنی.بر.

فناوری.نانو.تولید.کرده.اند.که.هر.دو.خاصیت.آب.گریزی.و.خودتمیزشــوندگی.را.با.هم.

دارد؛.یعنــی.عالوه.بر.اینکه.از.نفوذ.آلودگی.بــه.درون.نما.جلوگیری.می.کند،.به.کمک.
اشعه..UV.خورشید.با.انجام.واکنش.فوتوکاتالیستی،.آلودگی.را.از.سطح.نما.محو.می.کند.

  تولید پوشش  خودتمیزشونده نمای ساختمان

پنجره.ایرانیان؛.جلسه.هم.اندیشی.انجمن.صنفی.صنایع.آلومینیوم.استان.مرکزی.با.
حضور.استاندار.و.جمعی.از.معاونین.و.مسئوالن.ارشد.استانی.برگزار.شد.

جلســه.انجمن.صنفی.کارفرمایی.صنایع.آلومینیوم.استان.مرکزی.با.حضور.استاندار.

و.معاونین،.مدیرکل.صنایع.و.معــادن،.مدیرکل.ارزش.افزوده،.رئیس.اتاق.بازرگانی.و.

جمعی.از.صنعتگران.اســتان.مرکزی.به.منظور.همفکری.و.هم.اندیشــی.درخصوص.

مشکالت.و.نوع.ســهمیه.بندی.مواد.اولیه.آلومینیوم،.بررسی.مسائل.ارزش.افزوده.و....
روز.دوشنبه.7.آبان.ماه.1397.در.سالن.جلسات.استانداری.برگزار.شد.

طرح.مشکالت.ســهمیه.بندی.مواد.اولیه.و.تشریک.مســاعی.در.این.باب،.بررسی.

مشــکالت.ارزش.افزوده،.اســتماع.گزارش.هیات.مدیره،.خزانه.دار.و.بازرس.انجمن،.

انتخاب.بازرس.علی.البدل،.تعیین.روزنامه.کثیراالنتشار.و.سایر.روش.های.اطالع.رسانی،.

تعیین.مبلغ.حق.عضویت.برای.دوره.های.بعد.و....ازجمله.موضوعات.مطرح.شــده.در.
این.جلسه.بود.

  جلسه هم اندیشی انجمن آلومینیوم با حضور استاندار و معاونین
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پنجره.ایرانیان؛.جلســه.کمیته.تخصصی.بازار.با.حضور.مدیران.ارشد.شرکت.های.آلومینیوم.

ایــران،.فایرا،.المهدی،.هرمزال،.آلومینای.جاجرم،.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران،.بورس.
کاال،.وزارت.صمت،.سازمان.حمایت.و....برگزار.شد.

در.این.جلسه.افزایش.چشم.گیر.هزینه.های.تولید.شمش.آلومینیوم.در.ایران.طی.2.ماه.اخیر.

و.لزوم.بازنگری.در.دســتورالعمل.کشف.قیمت.بورس.کاال.اعالم.شد.که.بر.این.اساس.هزینه.

تمام.شــده.هر.تن.شمش.بین.33.الی.40.میلیون.تومان.بوده.که.باقیمت.فعلی.بورس،.فاصله.

چشــم.گیر.دارد..به.عالوه.اشاره.شد.که.هزینه.حمل.دریایی.80.درصد.افزایش.یافته.و.بخشی.

از.حواله.هــا.با.ارز.آزاد.)15.هزار.تومان(.صورت.می.گیرد.که.عامل.رشــد.تصاعدی.هزینه.ها.

شــده.و.لذا.نمی.توان.مبنای.قیمت.شمش.در.بورس.کاال.را.صرفا.بر.اساس.LME.و.ارز.نیما.
تعیین.کرد.

مشــکل.دیگر.صنعت.آلومینیوم،.عقب.نشــینی.بــازار.و.تقاضای.مصرف.کننــده.نهایی.و.

جایگزینــی.آلومینیوم.با.مواد.اولیه.ارزان.تر.اســت..افزایش.بیــش.از.4.برابری.قیمت.ها.طی.

یک.ســال.اخیر.و.ثابت.بودن.قدرت.خرید.مردم.از.عوامل.این.موضوع.اســت..الزم.اســت.

اصالحاتی.در.ســامانه.بهین.یاب.و.سقف.مجاز.خرید.مشــتریان.در.بورس.اعمال.شود..عدم.

عرضه.شمش.در.بورس.کاال.نسبت.به.برنامه.مصوب.وزارت.صمت.ازجمله.چالش.های.دیگر.
صنایع.پایین.دست.آلومینیوم.است.

بر.اساس.جمع.بندی.در.این.جلسه.مقرر.شد،.بهای.تمام.شده.شمش.آلومینیوم.در.دو.شرکت.

ایرالکو.و.المهدی.بر.اساس.آخرین.داده.ها.به.روزآوری.شده.و.نتیجه.به.همراه.اصالحات.الزم.

در.فرمول.قیمت.و.ســایر.بندهای.دستورالعمل.ابالغی.وزارت.صمت.در.اختیار.کارگروه.عالی.

کنترل.بازار.قرار.گرفته.تا.تعیین.تکلیف.شود.
آلومینیوم.احتماال.اولین.کامودیتی.باشــد.که.کشف.قیمت.آن.در.بورس.کاال.از.ارز.نیما.به.
سمت.ارز.حواله.بازار.آزاد.حرکت.و.با.یک.پرمیوم.باالتر.اصالح.شود..بیش.از.90.درصد.مواد.
اولیه.مصرفی.وارداتی.و.بر.اســاس.دالر.قیمت.گذاری.شده.و.عدم.تامین.ارز.کافی.نیما.برای.
اسملترهای.آلومینیوم.تداوم.عرضه.آلومینیوم.بر.مبنای.LME.با.پایه.نیما.را.زیر.سوال.می.برد..
فراموش.نکنیم.که.نیاز.ارزی.تولیدکنندگان.شــمش.در.نیمه.دوم.امسال.با.شروع.بهره.برداری.

از.2.طرح.آلومینیم.جاجرم.و.آلومینیوم.جنوب.افزایش.قابل.مالحظه.خواهد.داشت.

  جلسه کمیته تخصصی بازار آلومینیوم برگزار شد

پنجره.ایرانیان؛.ششــمین.دوره.جشنواره.و.نمایشــگاه.نوآوری.و.فناوری.ربع.رشیدی.
)RINOTEX 2018(.با.حمایت.خانواده.بزرگ.هافمن.در.تبریز.برگزار.شد.

ششمین.نمایشــگاه.نوآوری.و.فناوری.ربع.رشیدی.از.10.تا.14.آبان.ماه.97.در.محل.

نمایشگاه.بین.المللی.تبریز.برگزار.شد..حضور.عموم.مردم.برای.بازدید.از.نمایشگاه.آزاد.و.
زمان.بازدید.عالقه.مندان.از.ساعت.15.تا.21.روزهای.یادشده.بود.

دکتر.پزشــکیان،.نائب.رئیس.مجلس.شورای.اسالمی،.خانم.دکتر.آقاپور،.نماینده.مردم.

شبســتر.و.عضو.کمیسیون.اقتصادی.مجلس.و.سردار.عباســقلی.زاده.)جانشین.فرمانده.

سپاه.عاشورا(،.شهردار.کالن.شهر.تبریز.و.تعدادی.از.مدیران.و.مسئولین.ارشد.کشوری.و.

اســتانی.ازجمله.افرادی.بودند.که.به.عنوان.مهمان.ویژه.از.غرفه.خانواده.بزرگ.هافمن.در.
نمایشگاه.بین.المللی.تبریز.بازدید.به.عمل.آوردند.

گفتنی.است،.ششمین.نمایشگاه.نوآوری.و.فناوری.ربع.رشیدی.به.مدت.5.روز.از.ساعت.
15.تا.21.در.سالن.های.امیرکبیر.و.پروین.اعتصامی.نمایشگاه.بین.المللی.تبریز.دایر.بود.

  حضور خانواده بزرگ هافمن در ششمین نمایشگاه ربع رشیدی تبریز
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پنجره.ایرانیان؛.قیمت.مواد.اولیه.برای.صنایع.آلومینیومی.در.کشور.20.تا.30.درصد.

بیشتر.از.بازارهای.جهانی.است..نوسان.ارزی.باعث.شده.نیاز.این.واحدها.به.نقدینگی.
سه.برابر.شود.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.پایگاه.اینترنتی.اتاق.بازرگانی،.صنایع،.معادن.و.

کشاورزی.تهران،.صنایع.آلومینیوم.ایران.که.پیش.تر.از.مشکالت.مختلف.رنج.می.برد.

اکنون.در.شــیب.کاهش.اســتفاده.از.ظرفیت.تولید.قرار.گرفته.است..بر.اساس.اسناد.

باالدستی.و.توسعه.ای.این.صنعت.باید.تا.سال.1404.ساالنه.1.5.میلیون.تن.آلومینیوم.
تولید.کند.اما.تولید.این.بخش.در.سال.های.اخیر.نزدیک.به.400.هزار.تن.بوده.است.
فعاالن.صنعت.آلومینیوم.ایران.بارها.نسبت.به.مشکالت.مختلف.این.صنعت.هشدار.
داده.اند..ازجمله.این.مشــکالت.سیاســت.های.دولت.در.مورد.بخش.های.باالدستی.و.
البته.شــرکت.های.خصولتی.بزرگ.در.صنعت.آلومینیوم.است.که.بنگاه.های.کوچک.و.

متوسط.این.حوزه.را.رنج.می.دهد..از.سوی.دیگر.بی.عدالتی.در.عرضه.شمش.آلومینیوم.

در.بازار.داخلی.و.صادراتی.است.که.باعث.شده.ماده.اولیه.صنعت.باقیمت.پایین.تری.در.
اختیار.تولیدکننده.خارجی.قرار.بگیرد.

اخیرا.اخباری.منتشرشــده.که.نشان.می.دهد.نوســان.ارزی.صنایع.آلومینیوم.به.ویژه.

بخش.های.پایین.دســتی.را.دچار.مشکالت.تازه.ای.کرده.است.و.باعث.شده.این.بخش.

کمتر.از.ظرفیت.اســمی.تولید.کند..دبیر.انجمن.آلومینیوم.اســتان.مرکزی.از.افزایش.

قیمت.مواد.اولیه.و.ســه.برابر.شــدن.نیاز.بنگاه.ها.به.نقدینگی.نسبت.به.سال.گذشته.

خبر.داده.اســت..به.گفته.محرابی.عمده.صنایع.پایین.دستی.آلومینیوم.استان.مرکزی،.

از.صنعتی.ترین.استان.های.کشور.نیمه.تعطیل.است.و.یا.از.20.تا.30.درصد.از.ظرفیت.

اســتفاده.می.کند..این.فعال.صنعتی.هم.چنین.از.این.گفت.که.صادرات.مواد.اولیه.تنها.

توسط.شرکت.ایرالکو.انجام.می.شــود.و.قیمت.مواد.اولیه.خریداری.شده.در.کشور.30.

تا.40.درصد.بیشــتر.از.بازار.جهانی.است..از.سوی.دیگر.کاهش.میزان.تولید.و.تعطیلی.
واحدهای.آلومینیومی.با.مطالبه.جدی.مالیات.بر.ارزش.افزوده.توسط.دولت.همراه.است.
محرابی.گفت:.متاســفانه.قیمت.تمام.شده.شــرکت.ایرالکو.30.تا.32.هزار.تومان.و.
باالتر.از.قیمت.جهانی.اســت.و.این.درحالی.که.با.کارگر.با.حقوق.100.دالری،.برقی.
یارانه.ای.و.آب.رایگان.نباید.قیمت.آلومینیوم.تولیدی.بیشــتر.از.قیمت.جهانی.باشد.و.

درواقع.باید.قیمت.تمام.شده.ایرالکو.شفاف.شود.
تعدیــل.نیــرو.و.کاهش.میزان.تولیــد.ازجمله.پیامدهای.نامطلــوب.عدم.توجه.به.

مشکالت.صنایع.پایین.دستی.در.حوزه.فلزات.رنگین.است.
تولیــد.آلومینیوم.در.ایران.از.اوایل.دهه.50.خورشــیدی.با.ایجاد.کارخانه.آلومینیوم.
اراک.آغاز.شده.است..کارخانه.های.المهدی.و.هرمزال.هم.در.سال.های.بعد.به.ظرفیت.
تولید.آلومینیوم.ایران.اضافه.شدند..این.ســه.کارخانه.به.طورکلی.ظرفیت.تولید.457.
هــزار.تن.آلومینیوم.را.دارند.و.از.این.نظر.ایران.در.رتبه.18.دنیا.ازنظر.میزان.ظرفیت.

تولید.آلومینیوم.قرار.گرفته.است.

  در پی نوسانات ارزی، نیاز واحدهای آلومینیوم به نقدینگی سه برابر شده است

پنجره.ایرانیان؛.رئیس.ســتاد.برگزاری.نمایشــگاه.توانمندی.های.صادراتی.ایران.از.
برگزاری.سومین.دوره.این.نمایشگاه.در.آذرماه.سال.جاری.خبر.داد.

سومین.نمایشگاه.توانمندی.های.صادراتی.ایران.از.22.تا.25.آذرماه.1397.در.محل.
نمایشگاه.های.بین.المللی.شهر.آفتاب.برگزار.خواهد.شد.

روز.سه.شــنبه.22.آبان.نشست.خبری.سومین.نمایشــگاه.توانمندی.های.صادراتی.

جمهوری.اســالمی.ایران.با.حضور.معاون.سازمان.توسعه.تجارت.ایران،.رئیس.ستاد.

برگزاری.نمایشگاه.توانمندی.های.صادراتی.ایران.اکسپو.و.مدیرعامل.نمایشگاه.های.
شهر.آفتاب.برگزار.شد.

در.این.نشســت.مجید.تکبیری،.رئیس.ســتاد.برگزاری.نمایشــگاه.توانمندی.های.

صادراتی،.با.اشــاره.به.برگزاری.این.دوره.از.نمایشگاه.در.فضای.تحریم،.اظهار.کرد:.

پیش.بینی.ها.نشــان.می.دهد.حداقل.60.کشــور.و.حدود.600.تا.700.تاجر.و.بازرگان.
خارجی.در.این.نمایشگاه.شرکت.خواهند.کرد.

وی.همچنین.یکی.از.اهداف.برگزاری.نمایشــگاه.را،.تقویت.بســترهای.صادراتی.

بنگاه.های.کوچک.و.متوســط.عنوان.کــرد.و.گفت:.برگــزاری.بازدیدهای.صنعتی،.

نشســت.ها.و.همچنین.حضــور.مجموعه.هایی.که.به.حوزه.صــادرات.خدمات.ارائه.
می.دهند.ازجمله.هدف.گذاری.های.این.مجموعه.در.نمایشگاه.است.

به.گفته.رئیس.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.توانمندی.هایی.صادراتی.ایران،.در.اولین.و.

دومین.دوره.این.نمایشگاه.به.ترتیب.39.و.48.کشور.حضور.داشتند.که.به.انعقاد.حدود.
70.و.100.قرارداد.و.تفاهم.نامه.تجاری.منجر.شد.

تکبیــری.همچنین.اعالم.کرد.که.حضور.گروه.های.صادراتی.در.حوزه.های.مختلف.

ســاختمان،.پتروشــیمی،.تجهیزات.پزشکی،.پوشــاک.و.چرم،.نســاجی،.مبلمان.و.
صنایع.دستی.پیش.بینی.شده.است.

  برگزاری سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی
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پنجره.ایرانیان؛.دومین.نمایشــگاه.بین.المللی.صنعت.ســاختمان.استان.البرز.آذرماه.
سال.جاری.در.کرج.برگزار.می.شود.

دومین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.استان.البرز.از.20.تا.23.آذرماه.1397.

در.محل.نمایشــگاه.های.بین.المللی.اســتان.البرز.برگزار.می.شود..گروه.های.کاالیی.

حاضر.در.نمایشــگاه.صنعت.ساختمان.البرز.شــامل.کلیه.خدمات.و.کاالهای.مرتبط.

با.صنعت.ســاختمان،.دکوراســیون،.عمران،.تاسیسات،.زیرســاخت.ها،.شهرسازی.و.
راه.سازی.خواهد.بود.

گفتنی.است،.اتاق.تعاون.اســتان.البرز.به.عنوان.مجری.برگزاری.دومین.نمایشگاه.

بین.المللی.صنعت.ساختمان.استان.البرز.از.شرکت.های.توانمند.و.عالقه.مند.به.حضور.

در.این.نمایشــگاه.دعوت.کرده.تا.ضمن.تکمیل.فرم.ثبت.نام.جهت.کسب.اطالعات.
بیشتر.با.شماره.تلفن.های.این.مرکز.تماس.بگیرند.

  دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان استان البرز

پنجره.ایرانیان؛.عضو.مجمع.نمایندگان.هرمزگان.در.مجلس.با.انتقاد.از.نحوه.برخورد.با.

مفسدان.اقتصادی.گفت:.خریدار.آلومینیوم.المهدی،.با.تهدید.به.تعطیلی.کارخانه.معیشت.

یک.هزار.و.800.تا.2.هزار.کارگر.شــاغل.در.این.کارخانه.را.اهرمی.برای.فشار.به.دولت.
و.باج.خواهی.قرار.داده.است.

به.گــزارش.فارس،.احمد.مرادی.در.آیین.تودیع.و.معارفه.مدیرکل.دیوان.محاســبات.

هرمزگان.با.اشــاره.به.جایگاه.دســتگاه.های.نظارتی.در.بازدارندگــی.از.تخلفات.و.رفع.

مشــکالت.جامعه.افزود:.متاســفانه.قبح.اختالس.و.سوءاســتفاده.از.بیت.المال.در.حال.

کمرنگ.شــدن.اســت.و.نگران.این.وضعیت.هســتیم.و.به.همین.دلیل.باید.مجازات.را.
متناسب.با.نوع.جرم.تعیین.نمود.و.تا.توان.بازدارندگی.داشته.باشد.

وی.اظهار.داشــت:.متاســفانه.طی.ســال.های.اخیر.برخورد.با.اختالس.و.سوءاستفاده.

کمرنگ.شده.است.و.ما.از.دولت.انتظار.داریم.تذکرات.نمایندگان.مجلس.را.جدی.بگیرند.

و.در.مواردی.که.نمایندگان،.دولت.را.جریان.سوءاستفاده.های.مالی.قرار.می.دهند،.با.این.
موارد.برخورد.و.از.وقوع.مجدد.آن.جلوگیری.کند.

نماینده.مردم.بندرعباس.در.مجلس.با.اشــاره.به.قــرارداد.واگذاری.آلومینیوم.المهدی.

گفت:.من.بارها.و.بارها.درخصوص.واگذاری.فســاد.آمیــز.آلومینیوم.المهدی.اعتراض.و.

نطق.کردم.و.هر.چه.بیشــتر.بر.روی.این.واگذاری.حساس.می.شویم؛.ابعاد.وسیع.تری.از.

تضییع.حقوق.بیت.المال.را.شاهد.هستیم.و.گزارش.های.متعدد.دیوان.محاسبات.و.سازمان.

بازرسی.هم.تائید.کننده.این.مدعاست.که.خریدار.اهلیت.الزم.را.برای.خرید.نداشته.است.

و.متاسفانه.سازمان.خصوصی.سازی.حاضر.به.پذیرش.اشتباه.خود.نیست.
این.نماینده.مجلس.همچنین.با.اشاره.به.از.مدار.خارج.شدن.حدود.150.واحد.دیگ.این.
کارخانه.گفت:.خریدار.با.تهدید.به.تعطیلی.کارخانه.معیشــت.یک.هزار.و.800.تا.2.هزار.
کارگر.شــاغل.در.این.کارخانه.را.اهرمی.برای.فشار.و.باج.خواهی.از.دولت.قرار.داده.است.
و.متاسفانه.این.باج.خواهی.در.یک.مرحله.منجر.به.باج.گیری.200.تا.300.میلیارد.تومانی.

شده.است.و.خریدار.همچنان.به.دنبال.اخذ.امتیازات.بیشتر.است.
وی.خاطرنشــان.کرد:.واگــذاری.آلومینیوم.المهدی.با.قیمــت.800.میلیارد.تومان.در.
حالی.انجام.شــده.است.که.ارزش.روز.مجموعه.بیش.از.5.هزار.میلیارد.تومان.بوده.است.
و.بدتر.از.آن.خریدار.با.عدم.پرداخت.اقســاط.وام.های.خارجی.اعتبار.بین.المللی.واحدهای.
اقتصادی.کشور.را.خدشه.دار.کرده.است.و.امروز.نیز.با.ارز.4200.تومانی.مواد.مصرفی.خود.
را.وارد.می.کند.و.با.دالر.15.هزارتومانی.صادر.می.کند.و.علی.رغم.محکومیت.در.شــورای.
رقابت.حاضر.نیست.حتی.یک.کیلوگرم.شمش.تولیدی.را.در.بورس.داخلی.عرضه.کند.

مــرادی.افزود:.بنده.به.عنوان.نماینده.مردم.تا.حصول.نتیجه.دســت.از.پیگیری.پرونده.

تخلف.در.فروش.آلومینیوم.المهدی.برنمی.دارم.و.از.تمام.اختیارات.قانونی.خود.برای.دفاع.
از.حقوق.مردم.و.کارگران.مظلوم.این.کارخانه.استفاده.خواهم.کرد.

نماینده.مردم.بندرعباس.در.مجلس.از.دیوان.محاســبات،.ســازمان.بازرســی.و.سایر.

نهادهای.نظارتی.کشــور.درخواســت.کرد.با.تمام.توان.با.فســادهای.آشکار.این.چنینی.
برخوردهای.قانونی.کنند.

  پرونده تخلف در فروش آلومینیوم المهدی را تا حصول نتیجه پیگیری می کنم



ما 
 و ن

ره
نج

ر پ
بـا

اخ

56

13
ه.4

ـار
شم

...
97
ر..
..آذ

م..
ده
واز
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

پنجره.ایرانیان؛.ششــمین.نمایشــگاه.نوآوری.و.فناوری.ربع.رشــیدی، با.حضور.

وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت،.مسئوالن.ارشد.کشوری.و.استانی،.فناوران،.سرمایه.گذاران.
و.صنعتگران.افتتاح.شد.

ششــمین.نمایشگاه.نوآوری.و.فناوری.ربع.رشیدی.از.10.تا.14.آبان.ماه.97.در.محل.

نمایشگاه.بین.المللی.تبریز.برگزار.شد..حضور.عموم.مردم.برای.بازدید.از.نمایشگاه.آزاد.و.
زمان.بازدید.عالقه.مندان.از.ساعت.15.تا.21.روزهای.یادشده.بود.

ششمین.نمایشــگاه.نوآوری.و.فناوری.ربع.رشیدی.در.چهار.بخش.ایده.های.فناورانه،.

توسعه.و.تجاری.سازی.فناوری،.فروش.محصوالت.دانش.بنیان.و.نیازمندی.های.فناورانه.

برگزارشــده.و.تجاری.سازی.فناوری،.بسترســازی.برای.تکمیل.چرخه..علم.تا.فناوری.و.

فناوری.تا.کســب.وکار،.شناســایی.و.معرفی.نوآوری.ها.و.اختراعات.فناورانه.و.طرح.ها.و.

ایده.های.دانش.محور.و.معرفی.توانمندی.های.پژوهشــی.و.فناوری.و.بسترســازی.برای.
کاربردی.کردن.آن.ها.از.اهداف.برگزاری.این.نمایشگاه.علمی.است.

یک.هزار.و.500.طرح.فناورانه.از.27.اســتان.کشــور.به.همــراه.15.طرح.خارجی.از.

کشورهای.ترکیه،.چین،.اتریش،.سوئیس،.مالی،.آذربایجان،.ارمنستان.و.قزاقستان.برای.

حضور.در.این.نمایشگاه.ثبت.نام.کرده..و.5.هیات.خارجی.نیز.در.طول.برگزاری.نمایشگاه.
از.آن.دیدن.کردند.

گفتنی.است.ششمین.نمایشگاه.نوآوری.و.فناوری.ربع.رشیدی.به.مدت.5.روز.از.ساعت.
15.تا.21.در.سالن.های.امیرکبیر.و.پروین.اعتصامی.نمایشگاه.بین.المللی.تبریز.دایر.بود.

  ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی برگزار شد

پنجره.ایرانیان؛.رئیس.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.ضمن.ابراز.امیدواری.نسبت.

بــه.نحوه.عملکرد.وزیر.جدید.وزارت.صمت.گفت:.انتظــار.داریم.وزیر.جدید.با.توجه.

به.ســوابق.و.اطالعات.کافی.و.الزم.که.در.اختیار.دارد،.نســبت.به.ساماندهی.بخش.
صنعت.اقدام.کند.

به.گزارش.معدن.نامه،.هوشنگ.گودرزی.با.انتقاد.از.سیاست.گذاری.های.اخیر.وزارت.

صمت.اظهار.کرد:.شــریعتمداری.عملکرد.قابل.قبولی.در.طول.وزارت.خود.نداشت.و.

تصمیمات.ســریع،.ضدونقیض.و.بدون.مبنــای.مطالعاتی.در.زمان.وزارت.وی.گرفته.

شــد.که.موجبات.سرگردانی.بیشــتری.را.در.نظام.تولیدی.کشــور.رقم.زد؛.بنابراین.

انتظار.داریم.وزیر.جدید.با.توجه.به.ســابقه.ای.که.در.وزارت.صمت.به.عنوان.قائم.مقام.

وزارتخانه.داشــته.با.همفکری.تشکل.های.تخصصی.نسبت.به.ساماندهی.بخش.های.

مختلف.صنعت.چاره.اندیشی.کند.
گودرزی.خاطرنشان.کرد:.سندیکای.صنایع.آلومینیوم،.در.زمان.فعالیت.آقای.رحمانی.
به.عنوان.قائم.مقام.وزارت.صمت.جلساتی.تشکیل.داده.و.قول.های.مساعدی.در.جهت.
رفع.مشــکالت.این.صنعت.از.وی.گرفته.ایم.و.امیدواریم.درحال.حاضر.در.پست.جدید.
که.تصمیم.گیری.نهایی.با.ایشــان.اســت،.به.قول.ها.و.راهکارهای.پیشنهادی.که.به.

ایشان.ارائه.شده،.جامه.عمل.بپوشاند.
وی.تشــریح.کرد:.پیشنهادهایی.درخصوص.هدفمند.شــدن.حمایت.های.دولت.و.
توزیع.مناسب.آن.در.سطوح.مختلف.صنعت،.تامین.نیاز.مواد.اولیه.صنایع.پایین.دست.
آلومینیوم.و.جلوگیری.از.صادرات.مواد.خام.تا.زمان.رفع.نیاز.کامل.صنایع.پایین.دست.

ارائه.شده.که.انتظار.داریم.اقدامات.الزم.صورت.گیرد.

  رئیس سندیکای آلومینیوم: وقت آن است که رحمانی به قول هایش عمل کند

  ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
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پنجره.ایرانیان؛.عضو.هیات.مدیره.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.گفت:.به.دلیل.

اینکه.کشف.قیمت.صحیحی.در.بازار.سرمایه.رخ.نمی.دهد،.قیمت.های.کاذب.در.بازار.
حکم.فرما.شده.که.اتفاق.خوبی.نیست..

بــه.گزارش.بورس.نیوز،.آریا.صادق.نیت.حقیقی.درخصوص.واردات.آلومینیوم.اظهار.

کرد:.به.دلیل.تحریم..شــرکت.ها.و.سیســتم.بانکی.و.نقل.وانتقال.ارز.و.از.سوی.دیگر.

.خود.آلومینیوم.که.به.دلیل..مصرف.دوگانه.ای.که.در.تسلیحات.هسته.ای.و.نظامی.دارد.
به.صورت.مستقیم.در.لیست.تحریمی..است،.واردات.این.فلز.فعال.امکان.پذیر.نیست..

..وی.در.مورد.مشــکالت.موجود.در.صنعت.آلومینیوم.و.رفع.مشــکل.قیمت.گذاری.

در.بورس.گفت:.متاســفانه.هفته.گذشته.در.بورس.عرضه.ایرالکو.انجام.نشد،.یعنی.در.

حقیقت.همان.اندازه.ای.را..که.قرار.بود.عرضه.کند.هفته..گذشته.عرضه.اش.را.برداشتند.

و.عرضه.نکردند..آلومینیوم.المهدی.نیز.در.هفته.گذشــته.یک.عرضه.داشت.و.تا.این.
موقع.از.سال.شاید..تعداد.عرضه.های.این.مجتمع..بزرگ.به.عدد.دو.رسیده.باشد..

عضو.هیات.مدیره.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.تصریح.کرد:.عرضه.آلومینیوم،.

قطره.چکانی.انجام.می.شود..
متاسفانه.در.حال.مدیریت.کردن.این.عرضه.هستند.تا.با.ایجاد..تقاضای.کاذب.با.باال.

بردن.قیمت.ها..یک.قیمت.سازی.به.نفع.خودشان.بکنند..
نیت.حقیقی.خاطرنشــان.کرد:.متاسفانه.ما.مسئله.کشف.قیمت.را.خیلی.وقت.است.
که.در.بورس.نداریم...بیشــترین.اتفاقی.که.درحال.حاضر.در.بورس.رخ.می.دهد،.قیمت.

سازی.است.نه..کشف.قیمت!.
وی.ادامه.داد:.در.حال.ایجاد.رقابت.کاذب.هستند.تا.قیمت.ها.از.این..هم.باالتر.برود..
اینکــه..می.گویم.از.این.باالتر.برود.به.خاطر.این.اســت.که.همین..االن.قیمت.داخل.
از.قیمت.جهانی.و.صادراتی..باالتر.اســت..صادرات..باقیمت.50.دالر.انجام.می.شود.و.

داخل.باقیمت.210.تا.220.دالر..بعد.از.رقابت.این.قیمت.باالتر.هم.خواهد.رفت..
عضــو.هیات.مدیره.ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.تأکید.کــرد:.ما..چهار.برابر.
پریمیوم.داریم.نســبت.به.صادرات.برای.صنعت.داخل.قائل.می.شویم..به.همین.هم.

بسنده.نمی.کنند.و.باعرضه..نکردن.دارند.قیمت.را..باالتر.از.این.می.برند..!.

  قیمت فروش آلومینیوم داخلی گران تر از نرخ جهانی

پنجره.ایرانیان؛.روابط.عمومی.شرکت.حکمت.از.راه.اندازی.کانال.رسمی.این.شرکت.
با.عنوان.».Hekmat Co«.در.نرم.افزار.پیام.رسان.تلگرام.خبر.داد.

شــرکت.حکمــت.تولیدکننــده.پروفیــل.آلومینیــوم.و.در.و.پنجــره.آلومینیوم.و.

یو.پی..وی..سی.به.منظور.در.اختیار.گذاشتن.اخبار.روز.صنعت.آلومینیوم.و.در.و.پنجره.و.

همچنین.مطالب.مرتبط.با.زمینه.های.کاری.شرکت.اقدام.به.راه.اندازی.کانال.تلگرامی.
خود.کرده.است.

به.گــزارش.روابط.عمومی.حکمت،.این.کانال.به.صورت.آزمایشــی.راه.اندازی.و.با.

توجه.به.استقبال.مشــتریان.از.آن،.رسما.به.بهره.برداری.رسید..با.توجه.به.استفاده.از.

ظرفیت.شــبکه.های.اجتماعی.در.حوزه.روابط.عمومی.الکترونیک،.این.اقدام.به.منظور.

انعکاس.اخبار.و.اطالعیه.ها.و.دسترســی.آسان.و.ســریع.مخاطبان.به.آخرین.اخبار.و.
تحوالت.صنعت.در.و.پنجره.به.خصوص.صنعت.آلومینیوم.راه.اندازی.شده.است.

  راه اندازی کانال رسمی تولیدی آلومینیوم و یو.پی.وی.سی حکمت در تلگرام
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پنجره.ایرانیان؛.بر.اســاس.برنامه.ریزی.انجام.شده.در.هشت.سرفصل.توسط.شرکت.

مجتمــع.آلومینیــوم.جنوب،.میزان.مصرف.انرژی.در.این.مجتمع.نســبت.به.ســایر.
کارخانه.های.آلومینیوم.به.میزان.20.درصد.کاهش.خواهد.یافت.

به.گزارش.باشگاه.آلومینیوم.به.نقل.از.روابط.عمومی.سالکو،.شرکت.مجتمع.صنایع.

آلومینیوم.جنوب.در.راســتای.اهداف.تعیین.شــده.شــیوه.های.مختلفی.را.در.راستای.
کاهش.انرژی.در.فاز.اول.تولید.آلومینیوم.را.به.کار.گرفته.است.

این.سرفصل.ها.شامل.تغییر.سوخت.به.سوخت.پاک.با.مصرف.انرژی.کم.برنامه.ریزی.

شده،.استفاده.از.سیســتم.های.پیش.گرمایش.برای.احتراق،.بهبود.سیستم.های.پایش.

و.کنترل،.ارتقا.بازده.موتورهای.الکتریکی،.تجهیزات.روشنایی،.تولید.هم.زمان.برق.و.

حرارت.در.نیروگاه،.سیســتم.های.جدید.جداسازی.غشایی،.سیستم.بازیافت.حرارت.از.

دود.خارجی.و.اســتفاده.از.تکنولوژی.با.شدت.مصرف.انرژی.کمتر.و.کاهش.گازهای.
گل.خانه.ای.در.مراحل.مختلف.تکمیل.پروژه.آلومینیوم.جنوب.به.کار.گرفته.شده.است.
در.ســرفصل.اول.که.تغییر.سوخت.به.ســوخت.پاک.با.مصرف.انرژی.کم.مدنظر.
قرارگرفته،.ســوخت.مورداستفاده.در.کارخانه.ســوخت.گاز.طبیعی.تعیین.شده.است..
همچنین.در.انبار.منطقه.پارســیان.متعلق.به.این.پروژه.به.جهت.فقدان.ســوخت.گاز.
درحال.حاضر.از.انرژی.خورشــیدی.در.جهت.تامین.آب.گرم.موردنیاز.بهره.گیری.شده.
اســت..همچنین.بخش.عمده.ای.از.انرژی.سیستم.روشنایی.جاده.های.داخلی.سایت.

به.وسیله.انرژی.خورشیدی.تامین.می.شود.

  کاهش 20 درصدی مصرف انرژی در آلومینیوم جنوب

پنجره.ایرانیــان؛.آلکوا.پیش.بینی.خود.از.تقاضای.جهانی.آلومینیوم.را.به.دلیل.جنگ.
تجاری.چین.و.آمریکا.کاهش.داد.

بــه.گزارش.معدن.نیوز،.به.دلیل.جنگ.تجاری.میان.آمریکا.و.چین.و.تشــدید.این.
 Alcoa جنگ.که.دو.کشــور.اصلی.مصرف.کننده.آلومینیوم.در.جهان.هستند،.آلکوا
پیش.بینی.خود.از.تقاضای.آلومینیــوم.در.چین.را.کاهش.داد.که.این.امر.بر.بازارهای.

جهانی.هم.تأثیرگذار.خواهد.بود.
آلکوا.برآورد.کرده.که.تقاضای.جهانی.آلومینیوم.با.3.75.تا.4.75.درصد.رشد.همراه.

باشــد.درحالی.که.پیش.ازاین.تخمین.زده.می.شد.که.رشــد.تقاضای.آلومینیوم.جهان.
4.25.تا.5.25.درصد.باشد.

شکاف.عرضه.جهانی.آلومینیوم.در.سال.2018.حدود.یک.تا.1.4.میلیون.تن.برآورد.
می.گردد.درحالی.که.در.پیش.بینی.قبلی.1.1.تا.1.5.میلیون.تن.اعالم.شده.بود.

انتظار.می.رود.که.شــکاف.عرضه.جهانی.آلومینا.نیز.به.400.هزار.تن.تا.1.2.میلیون.

تن.برسد.درحالی.که.در.پیش.بینی.قبل.این.عدد.200.هزار.تن.تا.یک.میلیون.تن.اعالم.
شده.بوده.است.

  کاهش تقاضای جهانی آلومینیوم با تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین
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پنجره.ایرانیــان؛.مدیرعامل.صنایع.پروفیل.و.آلومینیــوم.حبیبی.کمبود.مواد.اولیه.و.

نوســانات.قیمت.ها.را.عاملی.دانست.که.باعث.می.شــود.برخی.واحدهای.تولیدی.در.
معرض.تعطیلی.یا.تعدیل.نیرو.قرار.گیرند.

یوســف.حبیبی.درخصوص.کمبود.مواد.اولیه.و.درنهایــت.کاهش.تولید.آلومینیوم.

عنــوان.کرد:.در.ماه.های.اخیر.با.توجه.به.جهش.قیمت.ارز.یک.مابه.التفاوت.باالیی.در.

بازار.آزاد.نســبت.به.بورس.برای.تامین.مواد.اولیه.داشــتیم.و.این.رانت.خیلی.سنگین.

بــود.به.طوری.که.قیمت.عرضه.در.بورس.20.هزار.تومان.و.قیمت.بازار.آزاد.حدود.30.

هزار.تومان.است..این.ســبب.می.شود.قیمت.تمام.شده.برای.محصول.نهایی.در.بازار.
قابل.رقابت.نباشد.

وی.درخصــوص.کمبود.مواد.اولیه.به.این.موضوع.اشــاره.کرد:.در.حوزه.صادرات،.

شرکت.ها.بخشی.از.محصوالتشان.را.صادر.می.کنند.علی.رغم.اینکه.ما.در.بازار.داخلی.

بــه.این.محصول.نیاز.داریم..این.عدم.توجه.به.نیاز.مواد.اولیه.در.داخل.موجب.شــده.

که.شــرکت.های.آلومینیومی..زیادی.در.سطح.کشور.تعطیل.شوند.و.نتوانند.مواد.اولیه.

موردنیــاز.خود.را.تأمین.کنند.قطعا.نباید.اجــازه.داد.مواد.اولیه.موردنیاز.صنایع.داخلی.
صادر.شود.

حبیبی.افزود:.ما.با.مشــکل.کمبود.حجم.نقدینگی.هم.مواجه.هســتیم..قیمت.مواد.

اولیه.باالســت.و.امکان.پرداخت.اعتباری.هم.وجود.ندارد..بعالوه.اینکه.شرکت.هایی.

هم.که.طرف.حســاب.ما.هستند.هنگام.سفارش.پرداختی.ندارند.و.در.پروسه.پرداختی.

آن.ها.بی.ثباتی.قیمت.مواد.اولیه.سبب.می.شود،.مابه.التفاوت.قیمت.فروش.محصول.ما.

و.خرید.مواد.اولیه.تامین.نشــود.و.درنهایت.بودجه.ای.برای.خرید.بعدی.نباشد..همین.

مسائل.سبب.شده.کارخانه.های.آلومینیومی.در.معرض.تعطیلی.و.در.خوش.بینانه.ترین.
حالت.تعدیل.نیرو.قرار.بگیرد.

  کمبود مواد اولیه و نوسانات قیمت باعث تعطیلی کارخانه ها می شود

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.های.بزرگ.آلومینیوم.کشور.طی.7.ماهه.97،.حدود.7.درصد.
بیش.از.مدت.مشابه.سال.قبل،.آلومینیوم.تولید.کردند.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.سازمان.توسعه.و.نوسازی.معادن.

و.صنایع.معدنی.ایران.)ایمیدرو(،.شــرکت.های.ایرالکو،.المهدی.و.هرمزال.از.ابتدای.

فروردین.تا.پایان.مهر،.208.هزار.و.633.تن.آلومینیوم.)خالص،.بیلت،.آلیاژ،.ئی.سی.و.
براده(.تولید.کردند..این.رقم.در.مدت.مشابه.سال.گذشته،.194.هزار.و.913.تن.بود.
از.این.میزان،.شــرکت.های.»ایرالکو«.103.هزار.و.166.تن،.»هرمزال«.64.هزار.و.

477.تن.و.»المهدی«.40.هزار.و.990.تن.آلومینیوم.تولید.کردند.
شرکت.آلومینای.ایران.طی.7.ماهه.امسال،.441.هزار.و.799.تن.»بوکسیت«،.139.
هزار.و.514.تن.»پودر.آلومینا«،.237.هزار.و.483.تن.»هیدرات.آلومینیوم«.و.80.هزار.

و.998.تن.»آهک«.تولید.کرد.
همچنیــن،.طی.ماه.مهر.97،.27.هزار.و.493.تن.»آلومینیوم«.)خالص،.بیلت،.آلیاژ،.
ئی.سی.و.براده(،.37.هزار.و.832.تن.»بوکسیت«،.17.هزار.و.658.تن.»پودر.آلومینا«،.

30.هزار.و.19.تن.»هیدرات.آلومینیوم«.و.8.هزار.و.433.تن.»آهک«.تولید.شد.

  افزایش 7 درصدی تولید آلومینیوم در هفت ماه اول سال
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پنجره.ایرانیان؛.مدیرعامل.جدید.شرکت.آلومینیوم.کاوه.مسجدسلیمان.معرفی.شد.
بــه.گــزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.ســایت.خبــری.باشــگاه.روزنامه.نگاران.
مسجدســلیمان،.در.مراســمی.کریم.هاشــم.پور.به.عنوان.مدیرعامل.جدید.شرکت.

آلومینیوم.کاوه.مسجدسلیمان.معرفی.و.از.زحمات.سید.عباس.حسینی.تقدیر.شد.
حسینی.در.سخنانی.کوتاه.ضمن.تقدیر.از.کارکنان.کارخانه.آلومینیوم.مسجدسلیمان.
گفت:.حدود.7.سال.در.خدمت.شما.بودم،.آرزویم.این.بود.اشتغال.زایی.بیشتری.ایجاد.
می.کردم.و.شــاید.اگر.این.تحریم.ها.نبود.این.آرزو.نیز.ســریع.تر.محقق.می.شــد.اما.

مطمئنم.با.حضور.مهندس.هاشمی.پور.این.اتفاق.خواهد.افتاد.
مهندس.هاشــمی.پور.نیز.در.سخنانی.با.تقدیر.از.زحمات.مهندس.حسینی.در.ارتباط.
با.فاز.2.کارخانه.آلومینیوم.به.عنوان.یک.مطالبه.عمومی.از.شهروندان.مسجدسلیمانی.
نیز.گفت:.اگرچه.به.دلیل.تحریم.ها.و.اتفاقات.اخیر.بین.المللی.کمی.کار.مشکل.تر.شده.
اســت.اما.از.همه.تالش.و.تجربه.خود.استفاده.خواهیم.کرد.تا.در.جهت.اهداف.نظام.

مقدس.اسالمی.و.راه.اندازی.فاز.دوم.این.کارخانه.قدم.بردارم.
الزم.به.ذکر.است.مهندس.هاشمی.پور.دارای.مدرک.مهندس.متالورژی.و.کارشناس.
ارشد.مدیریت.بازرگانی.اســت..وی.سابقه.مدیریت.در.کارخانه.سیمان.تهران،.ایالم،.
نائین.و.پیوند.گلســتان.را.دارد..همچنین.مهندس.ســید.عباس.حســینی.به.عنوان.

مدیرعامل.جدید.کارخانه.سیمان.پیوند.گلستان.مشغول.به.کار.شد.
در.پایان.این.مراســم.با.اهداء.لوح.تقدیر.که.به.امضاء.کارکنان.شــرکت.آلومینیوم.
رسیده.بود.و.یک.دست.لباس.بختیاری.از.زحمات.دکتر.سید.عباس.حسینی.تقدیر.شد.

  معرفی مدیرعامل جدید آلومینیوم کاوه مسجدسلیمان

پنجره.ایرانیان؛.ســتاد.تنظیم.بازار.در.نشســت.اخیر.خود.نحوه.قیمت.گذاری.پایه.و.
عرضه.محصوالت.فلزی.ازجمله.آلومینیوم.در.بورس.کاال.را.تعیین.کرد.

به.گزارش.شــاتا،.در.این.نشســت،.اعضای.ستاد.در.راســتای.بهره.مندی.صنایع.

پایین.دســتی.از.امکان.رقابت.و.اجرای.فرمول.پایه.محصوالت.فوالدی.در.نوسانات.

مثبــت.و.منفی.بازار.و.رعایت.روح.ضوابط.موجــود.در.بورس،.مقرر.کردند،.در.تعیین.

قیمت.پایه.محصوالت.فوالدی.در.بورس.کاال.ازاین.پس.قیمت.پایه.تطبیقی.)افزایشی.
ـ.کاهشی(.مالک.محاسبه.و.تعیین.نرخ.پایه.قرار.گیرد.

این.در.حالی.است.که.قبل.از.این.میانگین.قیمت.چهار.عرضه.قبل.مالک.نرخ.پایه.

بورس.فلزات.قرار.گرفته.بود.و.عمال.امکان.بهره.مندی.از.نرخ.پایه.کاهشی.در.صورت.
نبود.متقاضی.وجود.نداشت.

درعین.حــال.با.توجه.به.چندین.مرحله.عرضه.شــمش.آلومینیوم.در.بورس.کاال.و.

به.منظور.کاهش.اختالف.قیمت.پایه.و.قیمت.کشف.شــده.محصوالت.آلومینیومی.و.

مس.در.بورس.کاال.مقرر.شــد،.قیمت.پایه.محصوالت.آلومینیومی.و.مس.در.بورس.
کاال.با.استفاده.از.نرخ.نیمایی.محاسبه.و.تعیین.شود.

در.مــورد.بقیه.فلزات.غیرآهنی.)ســرب.و.روی.و....(.نیز.تاکید.شــد.با.رصد.دقیق.

عملکرد.عرضه.واحدهای.تولیدی.در.بورس،.در.صورت.کشــف.قیمت.نهایی.باالتر.از.

قیمت.نیمایی،.کمیته.تخصصی.مربوطه.پس.از.بررسی،.در.صورت.نیاز.در.محاسبه.و.
تعیین.قیمت.پایه.محصوالت.مذکور.بازنگری.کند.

پیش.ازاین.نامه.ای.از.ســوی.معاونــت.امور.معادن.و.صنایــع.معدنی.در.خصوص.

بررسی.اســتفاده.از.ارز.نیمایی.به.جای.ارز.رسمی.در.محاسبه.قیمت.پایه.محصوالت.

آلومینیومــی.در.بــورس.کاال.و.همچنین.نامه.دیگری.در.موردمحاســبه.قیمت.پایه.

محصوالت.فوالدی.به.صورت.قیمت.پایه.تطبیقی.از.سوی.همین.معاونت.به.دبیرخانه.

ســتاد.تنظیم.بازار.ارسال.شــده.بود..در.پی.ارسال.این.دو.نامه،.جلسه.ای.به.فوریت.در.

دبیرخانــه.تنظیم.بازار،.با.حضور.معاون.امور.معــادن.و.صنایع.معدنی،.مدیرکل.دفتر.

برنامه.ریزی.تامین،.توزیع.و.تنظیم.بازار.و.به.ریاست.دبیر.کارگروه.تنظیم.بازار.برگزار.

شد.و.نتیجه.این.نشســت،.پس.از.طرح.در.کارگروه.تنظیم.بازار.با.رویکرد.حمایت.از.
مصرف.کنندگان.خرد.و.ایجاد.فضای.رقابت.کامل.تر.مصوب.شد.

در.پایان.مقرر.شــد.گزارشی.در.خصوص.تصمیمات.کارگروه.به.وزیر.صنعت،.معدن.
و.تجارت.برای.ابالغ.شیوه.اجرای.طرح.ارائه.شود.

  نحوه قیمت گذاری آلومینیوم در بورس تصویب شد
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پنجره.ایرانیان؛.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.دوبی.آذرماه.1397.در.شهر.دوبی.کشور.
امارات.متحده.عربی.برگزار.می.شود.

نمایشــگاه.ساختمان.دوبی )Big 5(.در.تاریخ.26.تا.29.نوامبر.2018.)5.تا.8.آذر.

97(.میزبان.بزرگ.ترین.گردهمایی.متخصصان.و.مهندســان.ساخت.وساز.و.عمرانی.
خاورمیانه.در.دبی.امارات.خواهد.بود.

نمایشگاه.صنعت.ساختمان.دوبی بزرگ.ترین.نمایشگاه.تجاری.مصالح.و.محصوالت.

عمرانی.در.خاورمیانه.اســت..این.نمایشــگاه.با.برگزاری.کارگاه.های.آموزشی.و.ارائه.

هزاران.محصول.معتبر.و.برتر.دنیا.توســط.غرفه.داران،.اطالعات.جامع.و.کاملی.را.در.

اختیار.مهندسان.و.متخصصان.این.صنعت.قرار.داده.است..نمایشگاه.صنعت.ساختمان.

دوبی.با.ســه.دهه.سابقه.درخشــان.توانسته.3000.غرفه.دار.را.از.65.کشور.و.80000.

متخصص.را.به.خود.جذب.کند..یکی.از.دالیل.التزام.حضور.در.این.نمایشگاه.برگزاری.

بیش.از.130.سمینار.رایگان.اســت.که.از.آخرین.فناوری.ها.و.نوآوری.ها.پرده.برداری.

می.کند..نمایشــگاه.صنعت.ساختمان.دوبی.فرصت.بسیار.مناسبی.را.در.اختیار.افرادی.

قرار.می.دهد.که.در.جســت.وجوی.ماشین.آالت.عمرانی.نو.و.کارکرده.و.یا.محصوالت.
مربوط.هستند.

این.نمایشــگاه.با.حضور.بیش.از.3000.غرفه.دار.قادر.به.ارائه.طیف.گسترده.ای.از.

محصوالت،.از.جرثقیل.های.برجی.تا.مهندســی.انتقال.و.فناوری.ســیاالت.است..با.

حضور.شــرکت.های.معتبر.خارجی.از.کشورهای.مختلف.مانند.آلمان،.ایتالیا،.فرانسه،.
چین.و.اتریش،.این.نمایشگاه.وعده.ارائه.آخرین.محصوالت.را.به.خریداران.می.دهد.
گفتنی.است،.نمایشگاه.بین.المللی.ســاختمان.دوبی در.مرکز.تجارت.جهانی.دوبی.

برگزار.می.شود.

  نمایشگاه صنعت ساختمان دوبی 

پنجره.ایرانیان؛.پارس.یراق.پروفیل.همانند.ماه.های.گذشــته.چند.محصول.جدید.به.
سبد.کاالیی.خود.افزود.

پارس.یراق.پروفیل.با.تالش.روزافزون.در.جهت.پیشــبرد.هرچه.بهتر.تولیدات.خود.

و.حمایت.از.تولید.کاالی.ایرانی.محصوالت.جدیدی.به.سبد.محصوالت.تولیدی.خود.

افزود..گل.های.دکوراتیو.ارکیده،.چیچک،.الله.واژگون.با.فرایند.پایدارســازی.گل.ها.

در.مقابل.نور.آفتاب.)استابالیزر(.و.همچنین.گردگیر.پروفیل.اورتا.سایز.32.و.درپوش.
پروفیل.هافمن.ازجمله.تولیدات.اخیر.این.مجموعه.است.

گفتنی.اســت،.پارس.یراق.پروفیل.همواره.در.جهت.رفاه.هرچه.بیشــتر.مشتریان.
تولیدات.خود.را.با.هزینه.کمتر.و.کیفیت.بهتر.در.اختیار.مشتریان.قرار.می.دهد.

  تولید محصول جدید در پارس یراق پروفیل

پنجره.ایرانیان؛.رئیس.ســازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.به.عنوان.مدیر.
برتر.ارتباط.گستر.کشور.برگزیده.شد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.ســازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.

اســتان.تهران،.مهندس.احمد.خرم،.رئیس.ســازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.
تهران.به.عنوان.مدیر.برتر.ارتباط.گستر.کشور.برگزیده.شد.

در.مراسم.چهاردهمین.سمپوزیوم.بین.المللی.روابط.عمومی.با.حضور.دکتر.پزشکیان.

نایب.رئیس.اول.مجلس.شورای.اســالمی.که.در.محل.سالن.همایش.های.بین.المللی.

کتابخانه.ملی.ایران.برگزار.شد.از.مهندس.احمد.خرم.به.عنوان.مدیر.برتر.و.شفاف.مدار.
کشور.تقدیر.و.تجلیل.شد.

همچنین.در.پانزدهمین.دوره.جشــنواره.برترین.های.روابط.عمومی.ایران.نیز.روابط.

عمومی.ســازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.اســتان.تهران.بر.اساس.رای.هیات.داوران.

به.عنوان،.روابط.عمومی.برتر.در.رشته.اطالع.رسانی.انتخاب.شد.
گفتنی.اســت،.احمد.خرم.فارغ.التحصیل.دانشکده.فنی.دانشگاه.تهران.و.وزیر.راه.و.

ترابری.در.دولت.دوم.محمد.خاتمی.بوده.است.

  احمد خرم مدیر برتر ارتباط گستر کشور شد
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پنجره.ایرانیان؛.مدیرکل.بنیاد.مسکن.انقالب.اسالمی.

اســتان.زنجان.گفت:.احداث.و.بهره.برداری.892.واحد.

مسکونی.در.سطح.استان.برای.اقشار.کم.درآمد.از.ابتدا.تا.
پایان.سال.گذشته.انجام.شده.است.

سجاد.صنعتی.منفرد.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.اظهار.کرد:.

یکی.از.مهم.ترین.اهداف.و.رســالت.های.بنیاد.مســکن.

انقالب.اســالمی،.تامین.مســکن.محرومان.و.اقشــار.

کم.درآمد.اعم.از.روســتایی.و.شــهری.ازطریق.تولید.و.

احداث.واحدهای.مســکونی.با.فراهم.کردن.مشارکت.و.
همکاری.مردم،.خیرین.یا.اخذ.تسهیالت.بانکی.است.

این.مســئول.ادامه.داد:.معاونت.مســکن.شــهری.

با.مطالعه.و.شناســایی.مناطق.مناســب.بــرای.احداث.

مجتمع.های.مسکونی.و.تولید.انبوه.در.شهرهای.مختلف.

استان.در.قالب.مسکن.محرومین،.اقدام.به.تامین.زمین،.

طراحــی،.تامین.منابع.مالی،.اجرا،.نظارت.کمی.و.کیفی.
بر.اجرا.و.واگذاری.مسکن.در.این.بخش.کرده.است.

وی،.اراضی،.اجرای.طرح.مسکن.مهر،.ساخت.مسکن.

شــهری.و.انجمن.خیرین.مسکن.ســاز.را.از.مهم.ترین.

حوزه.های.فعالیت.مســکن.شــهری.دانســت.و.گفت:.

احداث.و.بهره.برداری.892.واحد.مســکونی.در.ســطح.

استان.برای.اقشــار.کم.درآمد.از.ابتدا.تا.پایان.سال.96.
انجام.شده.است.

صنعتی.منفــرد.تصریح.کرد:.بنیاد.مســکن.اســتان.

زنجان.در.حوزه.مســکن.شــهری،.در.سال.96.آغاز.به.

ساخت.50.واحد.مسکونی.در.قالب.تامین.مسکن.برای.

اقشــار.کم.درآمد.و.ساخت.133.واحد.مسکونی.در.قالب.

تامین.مســکن.محرومین.کرده.است..همچنین.تامین.

زمین.برای.ســاخت.95.واحد.مسکونی.در.قالب.تامین.

مســکن.برای.اقشار.کم.درآمد.در.استان.در.سال.گذشته.

اتفاق.افتاده.و.امســال.نیز.اقداماتــی.برای.تامین.زمین.

برای.ســاخت.67.واحد.مسکونی.در.قالب.مسکن.اقشار.
کم.درآمد.انجام.شده.است.

مدیرکل.بنیاد.مسکن.انقالب.اسالمی.استان.زنجان،.

خاطرنشــان.کرد:.برنامه.ریزی.برای.ســاخت.42.واحد.

مسکونی.در.قالب.تامین.مســکن.محرومین.در.سطح.

استان.برای.امسال.انجام.شده.و.برای.ساخت.300.واحد.

مســکونی.در.قالب.تامین.مسکن.برای.اقشار.کم.درآمد.
نیز.اقدام.می.شود.

  برخورداری اقشار کم درآمد از 892 واحد مسکونی در زنجان
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پنجره.ایرانیان؛.رئیس.کانون.عالی.انجمن.های.صنفی.کارگران.با.بیان.این.که.جامعه.

کارگری.همچنان.در.انتظار.ترمیم.حقوق.و.دستمزد.است،.گفت:.پیش.بینی.اختصاص.
بسته.های.حمایتی.دولت.برای.اقشار.کم.درآمد.باید.زودتر.از.این.اتفاق.می.افتاد.

ابوالفضل.فتح.الهی.در.گفت.وگو.با.ایســنا.اظهار.کرد:.اختصاص.بسته.های.حمایتی.

دولت.متفاوت.و.فارغ.از.آن.چیزی.اســت.که.نمایندگان.کارگری.تحت.عنوان.تقویت.

سبد.معیشت.و.ترمیم.مزد.دنبال.می.کنند..این.بسته.ها.برای.اقشار.کم.درآمد.و.ضعیف.

پیش.بینی.شده.ولی.ما.معتقدیم.که.با.توجه.به.کاهش.قدرت.خرید.و.افزایش.هزینه.ها،.
باید.برای.کارگران.سبدی.جداگانه.درنظر.گرفته.شود.

وی.افزود:.تصویب.کلیات.طرح.بســته.های.حمایتی.دولت.حرکت.بزرگی.است.که.

بایــد.زودتر.از.این.اتفاق.می.افتاد.چون.با.توجه.بــه.افزایش.هزینه.ها.و.تورمی.که.به.

وجود.آمده،.خانواده.های.زیادی.از.خدمات.درمانی،.آموزشــی.و.حتی.تامین.کمترین.
نیازهای.خود.محروم.شده.اند.

رئیــس.کانون.عالی.انجمن.های.صنفی.کارگران.با.بیان.این.که.نمایندگان.کارگران.

همچنان.در.انتظار.تشــکیل.جلسات.شورای.عالی.کار.هستند،..ابراز.امیدواری.کرد.که.

با.معرفی.وزیر.پیشنهادی.کار.و.رأی.مجلس.به.وی،.دوران.بالتکلیفی.در.بسیاری.از.
اقدامات.و.تصمیم.گیری.ها.در.وزارت.کار.به.پایان.برسد.

فتح.الهی.گفت:.درخواســت.ما.از.وزیر.کار.ترمیم.حقوق.و.دســتمزد.و.تقویت.سبد.

معیشــت.کارگران.است..شــرایط.اقتصادی.ما.به.گونه.ای.اســت.که.اکثر.خانوارهای.

کارگری.با.نیازهای.اولیه.معوق.مواجه.شــده.اند.و.ما.بــه.دنبال.احیای.نیازهای.اولیه.
هستیم.که.متفاوت.از.سبد.کاال.و.بسته.های.حمایتی.دولت.است.

به.گفته.این.مقام.مسئول.کارگری،.نوسانات.نرخ.ارز.موجب.افزایش.تورم.و.هزینه.ها.

در.بسیاری.از.بخش.ها.شده.است.و.دستمزد.سال.97.کارگران.با.درنظر.گرفتن.شرایط.
موجود.باید.ترمیم.شود.

او.با.بیان.این.که.درحال.حاضر.تورم.35.تا.50.درصدی.در.اقالم.و.مایحتاج.ضروری.

مردم.را.شاهد.هستیم،.گفت:.اگر.دستمزد.کارگران.برابر.ماده.41.قانون.کار.بر.اساس.
نرخ.تورم.تعیین.می.شود،.پس.باید.متناسب.با.تورم.امروز.هم.این.دستمزد.تغییر.کند.
به.گفته.رئیس.کانون.عالی.انجمن.های.صنفی.کارگران،.هزینه.ســبد.معیشت.یک.
خانوار.کارگری.در.سال.گذشته.دو.میلیون.و.700.هزار.تومان.بوده.که.با.درنظر.گرفتن.
تورم.امســال.و.محاسبات.صورت.گرفته،.یک.میلیون.و.200.هزار.تومان.دیگر.به.آن.
افزوده.شده.است،.درحالی.که.دســتمزد.کارگران.و.به.تبع.آن.سبد.معیشت،.عقب.گرد.
شــدیدی.داشته.است.و.پافشــاری.نمایندگان.کارگری.برای.تشکیل.فوری.جلسات.
دســتمزد.شورای.عالی.کار.به.این.دلیل.اســت.که.وضع.زندگی.خانوارهای.کارگری.

بیش.از.این.آسیب.نبیند.
بســته.حمایت.غذایی.اقشار.کم.درآمد.در.جلسه.اخیر.هیات.دولت.به.تصویب.رسید..
بر.اساس.مصوبه.مجلس.شــورای.اسالمی،.این.بسته.های.حمایتی.در.اختیار.افرادی.
قرار.می.گیرد.که.درآمد.کمتر.از.ســه.میلیون.تومان.دارند.و.مقرر.شــده.تا.پایان.سال.
1397.به.شکل.غیرمستمر.در.سه.مرحله.و.درمجموع.با.مبلغ.600.هزار.تومان.توزیع.
شــود..پیش.ازاین.رئیس.کمیســیون.اقتصادی.مجلس.در.حالی.از.افزایش.30.تا.50.
درصدی.قیمت.کاالهای.اساســی.خبر.داده.بود.که.به.این.اقالم،.یارانه.4200.تومانی.

اختصاص.داده.می.شود.

  ترمیم دستمزد کارگران در انتظار دستور وزیر جدید
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پنجره.ایرانیان؛.یک.کارشــناس.اقتصاد.مســکن.با.بیان.

این.که.نه.تنها.دولت.ایران.بلکه.دشــمنان.هم.تمایل.ندارند.

قیمت.دالر.در.ایران.باال.برود،.گفت:.معتقدم.نرخ.دالر.روی.

عدد.10.تا.11.هزار.تومان.تثبیت.می.شــود.و.ظرفیت.برای.
رونق.بخش.مسکن.به.وجود.می.آید.

بیت.اهلل.ستاریان.در.گفت.وگو.با.ایسنا.اظهار.کرد:.بر.اساس.

مطالعــات،.نرخ.واقعی.دالر.در.ایــران.باید.8500.تا.9000.

تومان.باشد؛.بنابراین.هم.اکنون.دارای.حباب.است.و.طبیعتا.

باید.تخلیه.شود..این.موضوع.هم.فقط.خواست.دولت.ایران.

نیســت.بلکه.دولت.های.متخاصم.هم.چندان.تمایل.ندارند.

قیمت.دالر.در.ایران.باال.باشد؛.زیرا.باال.بودن.نرخ.ارز.برای.
درازمدت.به.نفع.ایران.خواهد.بود.

وی.افزود:.بازارهای.ارز.و.طــال.به.عنوان.دو.بازار.موازی.

همواره.در.نوســانات.اقتصاد.کالن.به.صــورت.کوتاه.مدت.

ســرمایه.ها.را.به.سمت.خود.می.کشــند.و.بعد.از.تخلیه.این.

بازارها.ســرمایه.ها.وارد.مسکن.می.شــود..دالر.و.سکه.در.

دوره.ای.که.جاذب.هســتند.به.صورت.کوتاه.مدت.منابعی.را.

به.ســمت.خود.جذب.می.کنند.و.بعد.بــا.ارزش.افزوده.ای.به.
بخش.مسکن.می.رود.

این.کارشــناس.اقتصاد.مسکن.در.پاســخ.به.این.سوال.

که.بعضی.می.گویند.با.کاهش.قیمت.دالر،.قیمت.مســکن.

نیز.پایین.می.آید.و.در.مقابل،.عــده.ای.می.گویند.هم.اکنون.

سرمایه.ها.به.سمت.مســکن.می.آید.و.قیمت.ها.باال.می.رود.

تصریح.کرد:.هردو.این.نظریه.ها.به.نوعی.درســت.است..اگر.

دالر.روی.8000.تومان.بایســتد.در.بخش.مســکن.هنوز.

ظرفیت.جذب.خواهد.بود.و.رشد.خواهد.داشت.و.این.رشد.تا.
شش.ماهه.اول.سال.آینده.ادامه.پیدا.می.کند.

ســتاریان.ادامه.داد:.احتمال.دیگــر.این.که.دالر.از.5000.

تومان.پایین.تر.بیاید.که.در.آن.صورت.تاثیرش.در.مســکن.
به.صورت.رکود.خود.را.نشان.می.دهد.

وی.با.بیان.این.که.مســکن.به.نســبت.دالر.و.ســکه.

افزایش.چندانی.نداشته.است،.گفت:.رشد.قیمت.ملک.70.

درصدی.بوده.درحالی.که.در.بازار.ارز.جهش.275.درصدی.

داشتیم؛.بنابراین.مسکن.با.توجه.به.ماهیت.دیرپذیر.بودن.

باید.خود.را.بــا.قیمت.ارز.هماهنگ.کند.که.این.اتفاق.در.
آینده.رخ.می.دهد.

این.کارشناس.اقتصاد.مســکن.درباره.پیش.بینی.از.آینده.

قیمــت.دالر.اظهار.کرد:.نرخ.واقعی.دالر.در.ســبد.ارزیابی.

کاالها.8500.تا.9000.تومان.است..ولی.با.توجه.به.شرایط.

بازار.تصور.می.کنم.تا.انتهای.ســال.قیمت.دالر.به.10.تا.11.

هزار.تومان.برســد.که.در.آن.صورت.مسکن.رونق.می.گیرد..

همیشه.جابه.جایی.در.این.دو.بازار.به.همین.صورت.بوده.که.

بــا.تخلیه.حباب.بازار.ارز.و.طال،.ســرمایه.ها.بافاصله..زمانی.
وارد.مسکن.می.شود.

به.گفته.ســتاریان،.هم.اکنــون.بازارهای.ارز.و.طال.به.حد.

اشــباع.رسیده.اند..قیمت.19.هزار.تومان.دالر،.حباب.بود.که.

از.جنگ.اقتصادی.نشــات.می.گرفت..ایــن.حباب.منفی.از.

جهاتی.می.تواند.برای.اقتصاد.ما.خوب.باشــد..طبیعتا.دشمن.

می.دانســت.دالر.روی.عدد.19.هزار.تومان.بماند.ما.منافع.

بیشــتری.جذب.می.کنیم.که.فقط.یکی.از.آن.ها.درآمدهای.

صادراتی.اســت.و.منافع.زیاد.دیگــری.هم.دراین.بین.وجود.

دارد؛.بنابراین.نــه.این.که.فقط.دولت.ایــران.بخواهد.دالر.

را.ارزان.کنــد.بلکه.طرف.مقابل.هــم.دارد.این.برنامه.ریزی.

را.می.کنــد.و.نمی.گذارد.روی.عددهــای.باال.برود؛.زیرا.این.

موضوع.در.یک.ســاله.بــه.نفع.ایران.خواهد.شــد.و.باوجود.

صدماتی.که.به.وجود.می.آورد.بســیاری.از.مشــکالت.ما.را.
حل.می.کند.
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پنجره.ایرانیان؛.بر.اساس.پیش.بینی.یک.اقتصاددان،.قیمت.دالر.تقریبا.ثابت.خواهد..ماند.
محمدهادی.رجایی.لیتکوهی.در.گفت.وگو.با.ایسنا.با.اشاره.به.اینکه.یکی.از.دالیل.شکسته.
شــدن.حباب.قیمت.دالر،.احتمال.تصویب.الیحه.FATF.در.مجلس.است،.اظهار.کرد:.مسئله.
ارتباط.مالی.با.اروپا.که.در.حال.شــکل.گیری.است.نیز.یکی.دیگر.از.عوامل.کاهش.قیمت.ارز.

محسوب.می.شود.
وی.به.هماهنگی.همه.جانبه.رســانه.ها.اشاره.کرد.و.گفت:.تالش.جمعی.رسانه.ها.مبتنی.بر.
منافع.ملی.بر.پایین.آمدن.قیمت.ارز.تاثیر.فراوانی.داشــت.به.طوری.که.در.هفته.های.گذشــته.

چنین.هماهنگی.را.در.میان.رسانه.ها.شاهد.نبودیم.
این.کارشــناس.تصریح.کرد:.عدم.موضع.گیری.کشــورهای.اروپایی.علیــه.اقتصاد.ایران،.
همراهی.جامعه.جهانی.برای.ســرکوب.اقدامات.تروریســتی.فاجعه.خون.بــار.اهواز.و.حمله.
موشــکی.سپاه.به.مواضع.داعش.در.کنار.همدلی.مجلس.و.همگرایی.در.حاکمیت.برای.عبور.
از.بحــران.باعــث.حدس.مردم.از.کاهش.قیمت.و.هجوم.مــردم.برای.فروش.دالر.و.کاهش.

قیمت.آن.شد.
رجایی.با.بیان.اینکه.دالر.در.بازار.ایران.بیشــتر.جنبه.دارایی.دارد.تا.پولی،.گفت:.مردم.برای.
حفظ.ارزش.دارایی.به.ســمت.خرید.دالر.و.طال.حرکــت.کردند.و.افزایش.قیمت.خودروهای.
خارجی.گواه.بر.همین.موضوع.اســت..به.نظر.می.رســد.که.ثبات.اقتصادی،.همگرایی.ملی.و.
هم.جهتی.رســانه.ها.در.حفظ.منافع.ملی.و.کنار.گذاشتن.اختالفات.داخلی.به.همراه.ایجاد.یک.

تعامل.مثبت.با.جامعه..جهانی.به.ویژه.اروپا.می.تواند.در.ثبات.قیمت.دالر.تاثیرگذار.باشد.
عضو.هیات..علمی.دانشــگاه.در.پاسخ.به.قیمت.منطقی.دالر.در.بازار.ایران.گفت:.بر.اساس.
پرسش.هایی.که.انجام.شده.است.قیمت.7000.تا.8000.تومان.قیمت.منطقی.دالر.در.اقتصاد.

ایران.است.
این.اســتاد.دانشــگاه.ادامه.داد:.تدبیر.دولت.برای.ثابت.نگه.داشتن.قیمت.دالر.در.چند.سال.
گذشته.درســت.نبود.به.طوری.که.دولت.می.توانست.به.آرامی.قیمت.دالر.را.به.صورت.روزانه.و.

هفتگی.افزایش.دهد.
رجایی،.ثبات.قیمت.ها.را.به.شــرط.از.بین.رفتن.تنش.های.سیاسی.دانست.و.گفت:.تحوالت.
قیمــت.دالر.از.حدود.3.تا.19.هزار.تومان.در.6.ماه.اخیر.اساســا.مرتبط.با.وضعیت.اقتصادی.
ایران،.کشــورهای.همسایه.یا.اقتصاد.آمریکا.نبود.به.این.معنا.که.در.این.6.ماه.تحول.خاصی.
اتفاق.نیفتاد.و.ساختار.اقتصاد.تغییری.نکرد.اما.مسائل.سیاسی.مانند.خروج.یکجانبه.آمریکا.از.
برجام.و.نقش.نامناسب.و.لجاجت.آمیز.کشورهای.عربی.به.ویژه.عربستان.و.امارات.در.موضوع.
یمن.که.بخش.عمده.واردات.ما.از.امارات.است.و.بستن.راه.های.ورود.پول.به.کشور.از.طریق.

امارات.باعث.افزایش.قیمت.ها.شد.
این.اســتاد.دانشــگاه.اظهار.کرد:.اگر.اروپا.به.تعهدات.مالی.خود.عمل.کند.و.ارتباط.مالی.با.
اروپا،.برقرار.و.همه.کشــورها.بتوانند.از.این.ارتباط.مالی.برخوردار.باشــند.و.از.آن.طرف.قانون.

انسداد.اتحادیه.اروپا.خوب.عمل.کند.می.توان.به.یک.ثبات.اقتصادی.مطلوب.رسید.
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پنجره.ایرانیان؛.عضو.کمیسیون.عمران.مجلس.شورای.

اسالمی.در.پیش.بینی.خود.از.وضعیت.بازار.مسکن.در.نیمه.

دوم.ســال.جاری.گفت:.شــرایط.بازار.مسکن.بستگی.به.

وضعیت.درآمدهای.ارزی.کشور.و.میزان.عرضه.و.تقاضای.

ارز.در.بــازار.و.برابــری.نرخ.ارز.با.پــول.ملی.و.کاهش.یا.
افزایش.ارزش.پول.ملی.دارد.

کمال.الدین.شهریاری.در.گفت.وگو.با.صما.ادامه.داد:.اگر.

ارزش.پول.ملی.براثر.تحریم.ها.کاهش.یابد،.مسلما.قیمت.

همه.کاالها.ازجمله.مســکن.افزایش.پیدا.می.کند؛.اما.اگر.

شــرایط.بهبود.یابد.و.درآمدهای.ارزی.ما.کفاف.بخشــی.

یــا.کل.هزینه.های.ارزی.را.بدهد،.به.طــور.حتم.وضعیت.
مطلوب.تر.خواهد.شد.

وی.افزود:.این.پدیده.درون.بخشــی.نیســت.که.بتوان.

برای.آن.در.مجلس.یا.وزارت.راه.و.شهرســازی.و.یا.درون.

بخش.مسکن.راه.حل.یا.عالج.پیدا.کرد.و.کار.خاصی.انجام.

داد..بلکه.به.شاخص.های.کالن.اقتصادی.برمی.گردد.و.این.
تغییرات،.تحت.تاثیر.شاخص.های.کالن.ایجاد.می.شود.

این.نماینده.مجلس.در.خصــوص.راهکارهای.کاهش.

اثرگذاری.نوسانات.و.رشد.نرخ.ارز.و.دالر.بر.بخش.مسکن.

تاکید.کرد:.این.امر.نیازمند.آن.است.که.بتوانیم.درآمدهای.

ارزی.خود.را.مدیریت.کنیــم.و.نگذاریم.که.ارز.موجود.در.

کشــور،.در.مسیرهای.رانت.و.انحصار.به.مصرف.برود.و.تا.

جایی.که.می.توانیم،.از.آن.محافظت.کنیم.و.برای.کاالهای.
ضروری.و.اساسی.اختصاص.دهیم.

به.گفته.شــهریاری،.باید.سعی.کنیم.تا.درآمدهای.ارزی.

حاصــل.از.صــادرات،.چه.صادرات.نفتــی.و.چه.صادرات.

غیرنفتی.را.به.داخل.کشــور.برگردانیم.و.به.شبکه.بانکی.

هدایت.کنیم.تا.به.این.ترتیب،.توان.ارزی.و.ذخایر.ارزی.ما.
نه.تنها.کاهش.پیدا.نکند،.بلکه.روزبه.روز.بهبود.یابد.

شــهریاری.درعین.حال.با.اشــاره.به.تبعات.تحریم.ها.و.

خروج.آمریکا.از.برجام.بر.وضعیت.اقتصادی.کشور.تصریح.

کــرد:.مجلس.و.دولت.و.هیچ.کدام.از.مســئوالن.کشــور.

عالقه.مند.نیستند.که.وضعیت.اقتصادی.کشور.خراب.باشد،.

منتهی.مذاکره.با.آمریکا.در.شــرایط.موجود.که.این.کشور.

تعمدا.در.حال.تحمیل.شرایطی.است.تا.دولت.را.تحت.فشار.

قــرار.دهد.تا.پای.میز.مذاکره.بیاید،.این.نوع.مذاکره.ازنظر.

هر.سیاستمدار.وطن.پرستی.مردود.است.
وی.در.ایــن.راســتا.توضیح.داد:.وقتی.مــا.از.مذاکره.
صحبت.می.کنیم،.به.این.معناست.که.دو.طرف.در.شرایط.
مســاوی.و.بدون.پیش.شرط.با.همدیگر.راجع.به.مسائلی.
که.دارنــد،.صحبت.و.برای.آن.ها.راه.حــل.پیدا.کنند؛.اما.
اگر.یکــی.از.طرفین،.قبل.از.مذاکــره.تصور.کند.که.به.
قدرت.یا.زور.متکی.است.یا.دست.باال.دارد،.این.به.معنی.
مذاکره.نیســت.و.امر.یک.طرفه.ای.است.که.هر.فردی.با.
داشــتن.کوچک.ترین.عقل.سیاسی،.با.این.نوع.مذاکرات.

موفق.نیست.

پنجره.ایرانیــان؛.مجمع.جهانی.اقتصــاد،.ایران.را.از.نظر.شــاخص.رقابت.پذیری.
اقتصادی.با.یک.رتبه.کاهش.در.رده.هشتاد.و.نهم.جهان.قرار.داد.

به.گزارش.ایســنا،.مجمع.جهانی.اقتصاد.برای.چهلمین.ســال.متوالی،.شــاخص.

رقابت.پذیری.اقتصادی.کشــورهای.جهان.ازنظر.معیارهایی.چون:.ســرمایه.انسانی،.

مهارت.کارکنان،.انعطاف.پذیری،.میزان.باز.بودن.اقتصاد.و.نوآوری.را.منتشر.کرد..در.
این.رده.بندی.140.کشور.جهان.برحسب.98.شاخص.در.12.دسته،.رده.بندی.شده.اند.
مجمع.جهانی.اقتصاد.اعالم.کرده.اســت.که.رقابت.پذیری.تنها.مرتبط.با.ســطوح.
درآمدی.باالتر.نیســت.بلکه.بیشــتر.مرتبط.با.پیامدهای.اقتصــادی.آن.مثل.میزان.
رضایت.از.زندگی.اســت..یکی.از.یافته.های.کلیدی.این.گزارش.این.اســت.که.همه.
کشورها.می.توانند.در.زمینه.هایی.که.در.آن.مزیت.دارند،.عملکرد.خود.را.بهبود.دهند.

و.رقابت.پذیری.خود.را.باالتر.ببرند.
شاخص.رقابت.پذیری.عددی.بین.0.تا.100.است.که.صفر.به.معنای.کمترین.میزان.

رقابت.پذیری.و.100.به.معنای.بیشترین.میزان.رقابت.پذیری.است.
هرچند.که.امتیاز.ایران.در.مقایسه.با.سال.گذشته.0.4.درصد.بیشتر.شده.است.و.به.
54.9.رسیده.است،.اما.ایران.در.مقایسه.با.رتبه.سال.گذشته.خود،.با.یک.رتبه.کاهش،.
باالتر.از.کشــورهایی.چون.مصر،.تاجیکستان.و.پاکســتان.و.پایین.تر.از.کشورهای.

اکراین،.اکوادور.و.تونس.در.رده.هشتاد.و.نهم.قرار.گرفته.است.
آمریــکا.بــا.85.6.امتیاز.موفق.شــد.رقابت.پذیرترین.اقتصاد.جهــان.لقب.گیرد.و.
پس.ازاین.کشــور،.ســنگاپور.با.83.5.امتیاز،.آلمان.با.82.8.امتیاز،.سوئیس.با.82.6.
امتیــاز،.ژاپن.با.82.5.امتیاز،.هلند.با.82.4.امتیاز،.هنگ.کنگ.با.82.3.امتیاز،.انگلیس.
با.82.امتیاز،.ســوئد.با.81.7.امتیاز.و.دانمــارک.با.80.6.امتیاز،.به.ترتیب.در.رده.های.

دوم.تا.دهم.جای.گرفته.اند.
کشــور.آفریقایی.چاد.با.تنها.35.5.امتیاز،.در.انتهای.این.جدول.جای.گرفته.است.و.
یمــن.با.36.4.امتیاز،.هائیتی.بــا.36.5.امتیاز،.آنگوال.با.37.1.امتیاز،.بروندی.با.37.5.
امتیاز.و.کنگو.با.38.2.امتیاز،.جز.کشورهای.با.کمترین.میزان.رقابت.پذیری.اقتصادی.

هستند.
در.بین.کشــورهای.منطقه،.اســرائیل.با.76.6.امتیاز.و.قرار.گرفتن.در.رده.بیستم.
جهان،.رقابت.پذیرترین.اقتصاد.منطقه.اســت.و.امارات.با.73.4.امتیاز.و.ایســتادن.در.
رده.بیســت.و.هفتم،.قطر.با.71.امتیاز.و.ایســتادن.در.رده.سی.ام.و.عربستان.با.67.5.
امتیاز.و.با.ایســتادن.در.رده.ســی.و.نهم،.دیگر.کشــورهای.با.رقابت.پذیری.باال.در.
منطقه.هستند..در.این.رده.بندی،.هند.در.رتبه.پنجاه.و.هشتم.و.ترکیه.در.رده.شصت.

و.یکم.ایستاده.اند.

  راهکار کاهش تاثیر نرخ ارز بر بازار مسکن

  رقابت پذیرترین اقتصادهای جهان 
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پنجره.ایرانیان؛.رئیس.بنیاد.مستضعفان.از.به.سرانجام.

رســیدن.ساختمان.جدید.پالسکو.در.2.سال.خبر.داد.و.

گفت:.در.زمان.گودبرداری.ســاختمان.جدید.پالسکو،.
نقشه.ها.تکمیل.و.پروانه.ساخت.نیز.دریافت.می.شود.

محمد.ســعیدی.کیا.در.حاشــیه.برگــزاری.پنجمین.

همایــش.روز.ملــی.روســتا.و.عشــایر.در.رابطــه.با.

کسبه.ســاختمان.پالســکو،.اظهار.کرد:.به.کسبه.این.

ساختمان،.محلی.برای.کاســبی.به.این.افراد.داده.شد..

وی.ادامه.داد:.مسئله.مهم.ساخت.وسازی.است.که.باید.
در.محل.ساختمان.پالسکو.انجام.شود.

ســعیدی.کیا.تصریح.کرد:.در.این.رابطه.با.استاندارد.

تهران.جلســات.متعددی.برگزار.و.جمع.بندی.این.شد.

که.با.اصرار.مالکان.ســرقفلی.ســاختمان.5.طبقه.در.

شمال.ساختمان.فروریخته.پالسکو،.با.هزینه.خودشان.
ساختمان.را.بازسازی.کرده.و.استفاده.کنند.

رئیــس.بنیــاد.مســتضعفان.بــا.یــادآوری.این.که.

ساخت.وساز.ســاختمان.جدید.پالسکو.در.استانداری.و.

شورای.تامین.تصویب.شد،.گفت:.همچنین.کمیسیون.

ماده.5.طرح.ســاخت.ساختمان.مذکور.را.تصویب.کرد..

بر.این.اساس.در.محل.ســاختمان.پالسکو،..ساختمان.

جدید.20.طبقه.ای.شــامل.5.طبقه.در.زیر.و.15.طبقه.
روی.زمین.ساخته.شود.

محمد.ســعیدی.کیا.با.بیان.این.که.کار.ســاخت.این.

ســاختمان.آغاز.شده.و.مسابقه.معماری.آن.را.به.زودی.

برگــزاری.می.کنیــم،.اظهار.کرد:..بعد.از.کامل.شــدن.

معماری،.مجوز.را.از.شهرداری.دریافت.می.کنیم..البته.

کار.گودبرداری.5.طبقه.زیر.زمین.در.حال.انجام.اســت.
که.مدتی.زمان.می.برد.

وی.با.بیــان.این.که.در.زمان.گودبرداری.نقشــه.ها.

تکمیل.و.پروانه.ساخت.نیز.اخذ.می.شود،.تصریح.کرد:..

در.همین.مدت.طراحی.سازه.و.اسکلت.ساختمان.جدید.
پالسکو.انجام.خواهد.شد.

ســعیدی.کیا.در.پایان.گفت:..این.ســاختمان.بعد.از.

مصوبه.کمیســیون.مــاده.5.آغاز.و.طی.دو.ســال.به.
سرانجام.می.رسد.

پنجره.ایرانیان؛.وزیر.راه.و.شهرسازی.گفت:.ساز.و.کار.تامین.مسکن.اقشار.کم.درآمد.
و.متوسط.را.در.هفته.های.آینده.ابالغ.می.کنیم.

به.گزارش.ایسنا،.محمد.اسالمی.در.حاشیه.جلسه.هیات.دولت.با.اشاره.به.اینکه.طبق.

قانون.اساسی.ما.وظیفه.داریم.زمینه.تامین.مسکن.مردم.را.فراهم.کنیم.اظهار.کرد:.من.

در.برنامه.خود.در.مجلس.سازوکار.تولید.مسکن.توسط.بخش.خصوصی.را.اعالم.کردم.
تا.تامین.مسکن.برای.اقشار.کم..درآمد.و.متوسط.به.یک.جریان.دائمی.تبدیل.شود.

وی.با.اشــاره.به.اینکه.ایجاد.تعادل.در.عرضه.و.تقاضای.بازار.مسکن.وظیفه.ماست.

خاطرنشان.کرد:.باید.تولید.مسکن.توسط.تشکل.های.واجد.شرایط.و.دارای.صالحیت.

انجام.شود.و.مردم.از.این.بابت.مطمئن.باشند.که.مسکن.آنها.توسط.تشکل.های.دارای.

صالحیت.تامین.شــود..سازوکار.تامین.این.مســکن.را.در.آینده.ابالغ.می.کنیم..موانع.

پروژه.های.نیمه.تمام.با.هر.عنوانی.که.هستند.از.جمله.مسکن.مهر.یا.مسکن.اجتماعی.
را.برطرف.می.کنیم.

وزیر.راه.و.شهرســازی.در.پاسخ.به.این.پرسش.که.چه.رویکردی.در.تکمیل.مسکن.

مهر.دارید،.بیان.کرد:.مســکن.مهر.یک.پروژه.اســت.و.عده.ای.از.مردم.ثبت.نام.کرده.

و.قرارداد.بســتند..البته.در.جانمایی،.شــرایط.قرارداد.و.شــرایط.حقوقی.و.فنی.دقت.

الزم.انجام.نشــده.اســت.و.باید.این.مشــکالت.را.حل.کنیم..اهتمام.ما.این.است.که.

زیرســاخت.های.مسکن.مهر.را.با.کمک.دســتگاه.ها.حل.کنیم.که.البته.مردم.هم.باید.
به.ما.کمک.کنند.

اســالمی.درباره.برنامه.های.خود.بــرای.احیای.بافت.فرســوده.تصریح.کرد:.بافت.

فرسوده.شامل.حاشیه.نشــینی.و.بافت.تاریخی.می.شود.و.باید.بافت.تاریخی.احیا.شده.

و.در.آن.ارزش.افزوده.ایجاد.شــود..بافت.فرسوده.نیز.باید.جایگزین.شود..طبق.برنامه.

ششــم.100.هزار.وارد.مسکونی.در.سال.در.بافت.های.فرسوده.جایگزین.شود.و.برنامه.
ما.احیای.بافت.فرسوده.به.صورت.شهرستانی.و.محله.به.محله.است.

وی.در.پاســخ.به.این.پرسش.که.امســال.چند.واحد.مسکونی.در.بافت.فرسوده.احیا.
می.شود.بیان.کرد:.اکنون.نمی.دانم.و.باید.این.طرح.را.بررسی.کنم.

وزیر.راه.و.شهرســازی.درباره.رویکرد.همکاری.این.وزارتخانه.با.قرارگاه.ســازندگی.

خاتم.االنبیاء.گفت:.تعامل.با.بخش.خصوصی.در.اولویت.پروژه.های.اجرایی.اســت..اگر.

قرارگاه.ســازندگی.هم.پروژه.ای.را.اجرا.می.کند.طبق.قانون.اساســی.و.تصمیم.دولت.

است..در.همه.دوره.ها،.دولت.ها.از.ظرفیت.قرارگاه.سازندگی.استفاده.کردند..اگر.کسی.

هم.از.ایــن.قرارگاه.دعوت.نکند،.قرارگاه.برای.اجــرای.پروژه.ها.جلو.نمی.آید..باید.در.

اجرای.پروژه.ها.ظرفیت.ها.و.ویژگی.های.آن.را.بررســی.کرد.ولی.به.هر.حال.اولویت.با.
بخش.خصوصی.است.

  ساخت پالسکو 20 طبقه تا شهریور 99

  ساز و کار تامین مسکن به زودی ابالغ می شود
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پنجره.ایرانیــان؛.از.ابتدای.آبان.ماه.ســال.جاری.برای.

افتتاح.کننــدگان.حســاب.صنــدوق.پس.انــداز.مســکن.

یکــم،.عالوه.بر.فــرد.متقاضی.این.تســهیالت،.کنترل.و.
استعالم.های.دیگری.نیز.انجام.می.شود.

به.گزارش.ایسنا،.بانک.مســکن.شروط.سه.گانه.خانه.

اولی.برای.متقاضیان.حســاب.صندوق.پس.انداز.مسکن.

یکــم.که.از.ابتدای.آبان.ماه.قصد.افتتاح.این.حســاب.را.
دارند.اعالم.کرد.

در.این.ابالغیه.آمده.است:.از.ابتدای.تشکیل.و.راه.اندازی.

صنــدوق.پس.انداز.مســکن.یکــم،.مطابق.بــا.ضوابط.و.

چارچوب.های.تعیین.شــده.اعطای.تسهیالت.این.صندوق،.

چنانچــه.یک.متقاضی،.به.شــکل.انفــرادی.قصد.افتتاح.

حســاب.و.ســپرده.گذاری.در.صندوق.را.داشــت،.شرایط.

مربوط.بــه.خانه.اولی.بودن،..صرفا.بــرای.همان.فرد.و.نه.

برای.همســر.او.)در.صورت.متاهل.بودن(،.مورد.کنترل.و.

اســتعالم.قرار.می.گرفت..به.این.معنا.که.اگر.به.طور.مثال،.

پدر.یک.خانواده.دارای.ســابقه.مالکیت.بود.اما.همســر.او.

برای.دریافت.تســهیالت.از.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.

اقدام.می.کرد،.استعالم.خانه.اولی.بودن.صرفا.برای.همسر.

)فرد.متقاضی(.انجام.می.شــد.و.خانه.دار.بودن.پدر.خانواده،.

مانعی.برای.دریافت.تسهیالت.یکم.از.سوی.همسر.او.نبود؛.

اما.از.یکم.آبان.ماه.سال.97.مطابق.ضوابط.باالدست.بانک.

مسکن.و.مقررات.جدید.این.بانک،.شروط.خانه.اولی.بودن،.

هم.برای.متقاضی.و.هم.برای.همســر.او،.استعالم.می.شود.

بــه.این.معنا.که.هر.فرد.متاهلــی.که.برای.افتتاح.صندوق.

پس.انداز.مســکن.یکم.می.خواهد.اقــدام.کند.هم.او.و.هم.

همسر.او.باید.خانه.اولی.باشند.
بر.اســاس.معیارهای.تعیین.شده،.خانه.اولی.به.آن.دسته.
از.متقاضیان.خرید.مســکن.اطالق.می.شــود.که.پیش.از.
ثبت.نام.در.این.صندوق،.اوال.از.تســهیالت.بانک.مسکن.
و.سایر.بانک.ها.جهت.خرید،.احداث.واحد.مسکونی،.انتقال.
ســهم.الشرکه.یا.تعمیر.واحد.مســکونی.و.ثانیا.از.امکانات.
دولتی.برای.تهیه.مســکن.اســتفاده.نکرده.باشند..با.توجه.
به.ایــن.دو.معیار.تا.روز.گذشــته.در.صورتی.که.متاهلین.
متقاضــی.اخذ.این.نوع.تســهیالت،.خانه.اولی.شــناخته.
می.شدند.)بدون.توجه.به.شرایط.همسر.آنها(.امکان.ثبت.نام.
و.دریافت.تســهیالت.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.را.از.
سوی.بانک.مسکن.پیدا.می.کردند؛.اما.با.توجه.به.بخشنامه.
جدید.بانک.مســکن.به.تمامی.شعب.سراسر.کشور،.از.فردا،.
فقط.متقاضیان.متاهلی.امکان.ثبت.نام.تســهیالت.صندوق.
پس.انداز.مســکن.یکم.را.خواهند.داشــت.که.هر.دو.زوج.

به.صورت.توامان.دو.فاکتور.خانه.اولی.را.دارا.باشند.
بر.این.اســاس.افتتاح.کننده.حساب.صندوق.پس.انداز.
مسکن.یکم.و.همسر.وی.نباید.از.تسهیالت.بانک.مسکن.
و.ســایر.بانک.ها.جهت.خرید،.احداث.واحد.مســکونی،.
انتقال.سهم.الشــرکه.یا.تعمیر.واحد.مسکونی.پیش.ازاین.
اســتفاده.کرده.باشند..همچنین.متقاضی.و.همسر.وی.از.
امکانات.دولتی.همچون.زمین.و.مسکن.نیز.نباید.استفاده.

کرده.باشند.
درعین.حال.بانک.مســکن.در.قالب.بخشنامه.جدید.خود.
برای.تعیین.شــرایط.جدید.اخذ.تسهیالت.پس.انداز.مسکن.
یکم.برای.متاهلین،.اشاره.کرده.که.اعطای.تسهیالت.این.

صندوق،.به.اشخاص.مجرد،.اشخاصی.که.همسر.آنها.فوت.

شده.یا.با.همســر.خود.متارکه.کرده.اند.مشروط.به.داشتن.
درآمد.متقاضی.بالمانع.خواهد.بود.

بانک.مســکن.در.قالب.این.بخشنامه.به.این.نکته.اشاره.

کرده.اســت.که.حســاب.های.افتتاحی.برای.دریافت.این.

نوع.تســهیالت.تا.پیش.از.تاریخ.یکم.آبان.ماه.سال.جاری،.

کماکان.مقررات.زمان.افتتاح.حســاب.)الزامی.بودن.خانه.

اولی.شــناخته.شــدن.یکی.از.زوجین(.برقرار.خواهد.بود؛.

به.عبارت.دیگر.تسهیالت.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.که.

افتتاح.حساب.آنها.تا.پیش.از.یکم.آبان.ماه.انجام.شده.باشد.

صرف.خانه.اولی.بودن.شخص.متقاضی.تسهیالت.)بدون.

الزام.به.خانه.اولی.بودن.همســر.استفاده.کننده.تسهیالت(.
بالمانع.است.

البتــه.در.قالب.این.بخشــنامه.بازهــم.متقاضیان.اخذ.

تســهیالت.پس.انداز.مســکن.یکم.بــرای.خرید.ملک.در.

محدوده.بافت.فرســوده.استثنا.شــده.اند.و.شرایط.ویژه.ای.

برای.هســته.فرســوده.شــهرها.در.نظر.گرفته.اند..به.این.

صــورت.که.بانک.مســکن.در.تبصره.ای.ایــن.موضوع.را.

یادآور.شده.اســت.که.اعطای.تسهیالت.صندوق.پس.انداز.

مســکن.یکم.در.بافت.های.فرسوده.و.ناکارآمد.شهری.اعم.

از.تســهیالت.انفرادی.یا.زوجین.از.تاریخ.افتتاح.حســاب.

صندوق،.کماکان.بدون.الزام.به.خانه.اولی.بودن.متقاضی.و.

همســر.وی.مشروط.به.رعایت.ضوابط.تسهیالت.با.سپرده.

بانک.)گذشت.پنج.سال.از.دریافت.تسهیالت.با.سپرده.قبلی.

توام.با.تســویه.یا.گذشت.پنج.سال.از.دریافت.تسهیالت.با.
سپرده.قبلی.توام.با.انتقال.به.غیر.آن(.بالمانع.است.

  شرط جدید استفاده از وام مسکن ۱۶0 میلیونی
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پنجره.ایرانیان؛.یک.کارشــناس.اقتصاد.مســکن.با.بیان.

اینکه.علت.اصلی.رشد.قیمت.مسکن،.افزایش.نرخ.ارز.نبوده.

بلکه.زمیــن.عامل.اصلی.بوده.اســت،.گفت:.درحال.حاضر.

حدود.40.درصد.قیمت.مسکن.به.نرخ.ارز.مربوط.می.شود.و.
60.درصد.دیگر.به.دستمزد.وابسته.است.

ابوالحســن.میرعمادی.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.اظهار.کرد:.

به.طور.میانگین.طی.50.ســال.گذشــته.در.شــهر.تهران.

آپارتمــان.20.درصد،.زمین.25.درصــد.و.نرخ.دالر.17.5.

درصد.سالیانه.افزایش.قیمت.داشته.اند..البته.در.این.محاسبه.

نرخ.دالر.را.بر.مبنای.واقعی.آن.یعنی.8000.تومان.در.نظر.

گرفتیم.و.فرض.کردیم.قرار.است.به.حدود.این.مبلغ.کاهش.

یابد.یا.قدرت.خرید.به.تدریج.نســبت.به.دالر.اصالح.شود..

مبنای.محاســبه.رشــد.دالر.هم.بدین.صورت.بود.که.تورم.

متوسط.سالیانه.و.سود.بانکی.در.ایران.را.حساب.کردیم.که.

ســالیانه.حدود.20.درصد.است.و.نرخ.بهره.در.آمریکا.را.هم.

2.5.درصد.در.نظر.گرفتیم.که.مابه.التفاوت.آن.17.5.درصد.

می.شــود..تورم.متوسط.سالیانه.در.ایران،.تورم.متوسط.دالر.

در.آمریــکا.را.از.هم.کم.می.کنیــم.مابه.التفاوت.آن.باالنس.
دالر.و.ریال.است.

وی.افزود:.در.طول.50.ســال.گذشــته.در.مواقعی.دالر.

ثابت.مانده.و.خودش.را.با.قیمت.بقیه.کاالها.مثل.آپارتمان.

و.زمین.باالنس.نکرده.اســت؛.مثال.قیمت.دالر.امروز.باید.

حدود.7900.تومان.باشــد؛.زیرا.طی.50.ســال.باید.1200.

برابر.می.شــد..این.در.حالی.اســت.که.آپارتمان.در.تهران.
1800.برابر.و.زمین.10.هزار.برابر.شده.است.

این.کارشــناس.مسکن.خاطرنشــان.کرد:.بنابراین.رشد.

قیمت.زمیــن.به.مراتب.بیش.از.قیمت.مســکن.و.ارز.بوده.

که.نشان.می.دهد.آنچه.در.بلندمدت.بر.روی.قیمت.مسکن.

تأثیرگذار.بوده،.رشــد.قیمت.دالر.نبوده.بلکه.فاکتور.زمین،.
عامل.اصلی.بوده.است.

میرعمادی.با.بیان.اینکــه.افزایش.قیمت.ارز.در.ماه.های.

اخیر.ناشی.از.هیجانات.سیاسی.بوده.است.گفت:.قیمت.دالر.

هم.اکنون.دارای.حباب.اســت؛.بنابراین.یا.باید.ثابت.بماند.و.

بر.مبنای.آن.قیمت.ها.در.طول.سال.های.آینده.اصالح.شود.

یا.اینکه.قیمت.دالر.به.محدوده.8000.تومان.برگردد..آمار.

نشان.می.دهد.نبود.تعادل.بین.عرضه.و.تقاضا.باعث.افزایش.

قیمت.مســکن.شده.اســت..قیمت.آپارتمان.به.نسبت.ارز،.

بسیار.بیشــتر.بود.اما.دولت.با.سیاست.سرکوب.ارز،.قیمت.

آن.را.پایین.نگه..داشــته.بود.تا.اینکه.در.ماه.های.اخیر.این.
فنر.رها.شد.

وی.اظهــار.کرد:.درحال.حاضر.حــدود.40.درصد.قیمت.

مســکن.به.نرخ.ارز.مربوط.می.شــود.و.60.درصد.دیگر.به.

دستمزد.وابسته.اســت؛.بنابراین.اگر.قیمت.ارز.کاهش.پیدا.

کند.40.درصد.بر.آپارتمان.تاثیر.می.گذارد..از.ســوی.دیگر.

اگر.ارز.100.درصد.افزایش.قیمت.داشته.باشد.آپارتمان.باید.

40.درصد.باال.برود..چون.قبال.این.رشــد.خود.را.پیش.خور.
کرده.است.

این.کارشناس.مسکن.با.اشاره.به.سهم.زمین.در.آپارتمان.

گفت:.بخش.اصلی.رشــد.قیمت.مســکن.ناشی.از.زمین.و.

عوارض.شهرداری.اســت.و.قیمت.ساخت،.کمترین.سهم.

را.داشته.است..درحال.حاضر.تراکم.را.باال.می.برند.تا.بتوانند.

قیمت.زمین.را.سرشــکن.کنند؛.زیرا.برای.زمین،.بخصوص.

در.کالن.شهرها.نمی.توان.چاره.ای.اندیشید.و.فقط.باید.تعداد.
طبقات.را.افزایش.داد.

میرعمادی،.سیاست.مسکن.مهر.را.نیز.در.کاهش.قیمت.

مسکن،.بی.تاثیر.دانست.و.افزود:.دولت.های.نهم.و.دهم.در.

نظر.داشــتند.با.حذف.فاکتور.زمین.در.قالب.طرح.مســکن.

مهر،.قیمت.مســکن.را.کاهش.دهند..غافل.از.این.که.آنچه.

به.زمین.ارزش.می.دهد،.زیرســاخت.ها.و.امکانات.اســت.و.

نمی.توان.با.ســاخت.مســکن.در.بیرون.از.شهرها،.قیمت.
مسکن.در.کالن.شهرها.را.پایین.آورد.

  علت رشد قیمت مسکن چه بود؟

پنجره.ایرانیان؛.اولین.رئیس.ســازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.کشور.با.این.ادعا.که.در.

انتخابات.نظام.مهندســی.اســتان.تهران.رای.خریدوفروش.می.شود،.گفت:.وارد.دعواهای.
سیاسی.نمی.شوم.

به.گزارش.تسنیم،.سید.محمد.غرضی.اظهار.کرد:.گرفتاری.مجموعه.نظام.مهندسی.اعم.

از.شــورای.مرکزی،.دولت.و.مجلس.این.است.که.مجموعه.فوق.توانایی.آن.را.که.بتوانند.
نیروهای.نظام.مهندسی.را.به.شغل.حالل.مشغول.کند.ندارد.

وی.افزود:..این.مجموعه.حتی.از.راضی.کردن.مهندســان.و.تامین.معیشــت.آنها.عاجز.

است.و.من.به.عنوان.فردی.که.بیش.از.20.سال.از.عمر.خود.را.صرف.ارتقاء.و.تاثیرگذاری.

این.نهاد.حرفه.ای.کرده.ام.و.در.این.مدت.هیچ.گونه.حاشیه.یا.شکایتی.در.پرونده.خود.ندارم.

یادآور.می.شــوم.که.درحال.حاضر.این.نهاد.تخصصی.نتوانسته.است.به.اهداف.عالی.خود.
برسد.و.فناوری.را.وارد.ساختمان.کند.

وی.با.تاکید.بر.اینکه.ســازمان.نظام.مهندسی.باید.تجربیات.عمر.30.ساله.خود.را.چراغ.

راه.آینده.قــرار.دهد.تصریح.کرد:.این.نهاد.تخصصی.به.جای.اینکه.حاکمیت.ســرمایه.بر.

نیروی.انســانی.را.تقویت.کند.باید.به.سویی.حرکت.کند.که.حاکمیت.نیروی.فنی.در.امر.
ساخت.وساز.تعریف.شود.

وی.با.بیان.این.که.بنده.وارد.دعواهای.سیاســی.نمی.شوم،.ادامه.داد:.در.ابتدای.تشکیل.

ســازمان.نظام.مهندسی.اهداف.ما.کمک.به.ورود.فناوری.در.ساختمان.بود.اما.امروزه.این.
سازمان.از.چنین.هدف.واالیی.دور.و.به.گرفتاری.های.اشخاص.منجر.شده.است.

رئیس.اسبق.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.کشور.همچنین.گفت:.از.120.هزار.عضو.

نظام.مهندســی.تهران.به.دلیل.عملکــرد.بد.و.ضعیف.مدیران.فقط.7.تــا.8.هزار.نفر.در.

انتخابات.دوره.ای.نظام.مهندسی.شرکت.می.کنند.که.آنها.نیز.به.نظر.می.آید.با.خریدوفروش.
رای.همراه.است.

  غرضی: انتخابات نظام مهندسی با خریدوفروش رای همراه است
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پنجره.ایرانیان؛.خط.ســیر.بازار.مســکن.پایتخت.طی.پنج.

ســال.گذشته.نشان.می.دهد.در.شــرایطی.که.تا.قبل.از.سال.

1393.آپارتمان.های.کمتر.از.پنج.ســال.ساخت.همواره.رتبه.

اول.را.در.معامــالت.به.خود.اختصاص.می.دادند،.این.ســهم.

هم.اکنون.به.واحدهای.باالی.شش.سال.رسیده.و.شاهد.رشد.
24.درصدی.معامالت.این.واحدها.هستیم.

به.گزارش.ایســنا،.فروش.آپارتمان.های.شــش.ســال.به.

باال.طی.چهار.ســال.گذشــته.از.45..درصــد.به..56.درصد.

افزایش.یافته.اســت..مهرماه.ســال.1393.آپارتمان.های.با.

عمر.بنای.شــش.ســال.به.باال.44.7.درصد.از.کل.معامالت.

را.به.خود.اختصاص.داده.بودند..این.رقم.در.مهر.سال.1394.

به.44.9.درصد.رســید..مهرمــاه.1395.آپارتمان.های.مذکور.

48.3.درصــد.از.کل.معامالت.را.در.بــر.گرفتند..مهر.1396.

واحدهای.مسکونی.باالی.شش.ســال.53.8.درصد.خرید.و.

فروش.را.به.خود.اختصاص.دادند..در.مهرماه.1397.نیز.سهم.

آپارتمان.های.باالی.شــش.سال.از.کل.مبایعه.نامه.های.شهر.
تهران.55.5..درصد.شد.

همچنین.آمار.خرید.و.فروش.واحدهای.بیش.از.20.ســال.

از.6.6.درصد.در.ســال.1393.به.9.6.درصد.در.ســال.1397.

رسیده.است..درخصوص.معامالت.واحدهای.16.تا.20.سال.

نیز.طی.سال.های.مذکور.شاهد.رشد.بودیم..سال.1394.سهم.

آپارتمان.های.16.تا.20.ســال.از.کل.معامالت.پایتخت.6.1.
درصد.بود.که.این.رقم.هم.اکنون.به.14.9.درصد.رسیده.است.
کاهش.قدرت.خرید.متناسب.با.قیمت.مسکن،.عدم.تناسب.
مبلغ.تســهیالت.با.میانگین.قیمت،.رقابت.منفی.برای.خرید.
آپارتمان.های.نوساز.که.منجر.به.شکاف.قیمتی.بین.این.نوع.
واحدها.و.واحدهای.قدیمی.شــد.و.نیز.کاهش.سهم.نوسازها.
در.بازار.طی.پنج.سال.گذشته.از.جمله.مهم.ترین.دالیل.شیفت.
اجباری.به.سمت.خرید.خانه.های.قدیمی.ساز.عنوان.می.شود..
شرایط.جدید.حاکی.از.آن.است.فروش.واحدهای.قدیمی.ساز.

24.درصد.رشد.یافته.است.
با.وجود.برخی.گمانه.زنی.ها.از.کاهش.قیمت.مسکن.بعد.از.
ثبات.نسبی.بازار.ارز،.طی.مهرماه.قیمت.هر.متر.مربع.خانه.در.
شــهر.تهران.رشد.83.5.درصدی.را.نسبت.به.مهرماه.پارسال.

نشان.داد..بر.اســاس.بانک.مرکزی.از.تحوالت.بازار.مسکن.

شــهر.تهران.در.مهرماه.1397.متوسط.قیمت.خرید.و.فروش.

یک.متر.مربع.زیربنای.واحد.مســکونی.معامله.شده.از.طریق.

بنگاه.های.معامالت.ملکی.شهر.تهران.هشت.میلیون.و.610.

هزار.تومان.بود.که.نســبت.به.ماه.قبل.و.ماه.مشابه.سال.قبل.
به.ترتیب.6.4.و.83.5.درصد.افزایش.می.دهد.

همچنین.بر.اســاس.اعالم.بانک.مرکزی،.»تعداد.معامالت.

آپارتمان.های.مســکونی.شهر.تهران.در.مهرماه.سال.1397.به.

9.4.هزار.واحد.مســکونی.رسید.که.نســبت.به.ماه.قبل.و.ماه.

مشابه.ســال.قبل.به.ترتیب.9.5..و.32.3.درصد.کاهش.نشان.

می.دهد«..شــرایط.موجود.حاکی.از.آن.است.که.بازار.مسکن.

به.ســمت.رکود.تورمی.پیش.می.رود.و.با.توجه.به.رشــد.250.

درصدی.دالر.و.237.درصدی.ســکه،.خــود.را.با.آن.تطبیق.

می.دهد..البته.کارشناسان.معتقدند.مسکن.ظرفیت.رشد.بیش.از.

این.را.و.هرچه.قیمت.آن.باالتر.برود،.رکودش.عمیق.تر.می.شود..

با.این.وجود.آمار.گویای.آن..است.که.به.دلیل.انتظارات.تورمی،.
قیمت.اسمی.مسکن.در.مسیر.صعود.قرار.دارد.

  فروش آپارتمان های قدیمی 2۴ درصد رشد کرد

پنجره.ایرانیان؛.بانک.جهانی.پیش.بینی.کرد.رشــد.اقتصادی.ایران.از.سال.2020.مجددا.در.
مدار.صعودی.قرار.می.گیرد.

به.گزارش.ایســنا،.بانک.جهانی.در.گزارش.خود.از.چشم.انداز.اقتصاد.ایران،.اعالم.کرد.نرخ.

رشــد.اقتصاد.ایران.در.ســال.2017.به.3.8.درصد.کاهش.یافته.است..این.بانک.از.تورم.باال،.

نوســانات.نرخ.ارز.و.تحریم.های.آمریکا.به.عنوان.عواملی.نام.برده.است.که.باعث.خواهند.شد.
رشد.اقتصادی.دو.سال.آینده.کشور.منفی.باشد.

بانک.جهانی.گفته.اســت.میزان.اثرگذاری.این.ریســک.ها.بر.رشــد.اقتصادی.ایران،.کامال.

به.میزان.مختل.شــدن.تجارت.جهانی.این.کشــور.و.جدی.گرفته.شدن.اصالحات.ساختاری.

اقتصادی.بســتگی.دارد..بانک.جهانی.با.بیان.این.که.بیش.از.نیمی.از.رشد.اقتصادی.سال.های.

پیش.رو.بر.عهده.بخش.غیرنفتی.خواهد.بود،.رشد.بخش.خدمات.را.4.4.درصد.پیش.بینی.کرده.

است..بانک.جهانی.هم.چنین.رشــد.بخش.های.کلیدی.نظیر.ساخت.وساز،.تجارت،.رستوران.و.
خدمات.هتلداری.را.در.دو.سال.اخیر.خوب.ارزیابی.می.کند.

بانک.جهانی.در.ادامه.با.اشــاره.به.این.که.صدور.اوراق.بدهی.توسط.دولت.هنوز.رقم.باالیی.

اســت،.اعالم.کرده.که.این.رقم.از.19.درصد.سال.گذشته.به.13.9.درصد.کاهش.یافته.است..

درعین.حال.مازاد.حساب.جاری.از.3.9.درصد.به.3.5.درصد.تولید.ناخالص.داخلی.در.سال.مالی.

2017-2018.کاهش.یافته.اســت..رشد.صادرات.کاال.و.خدمات.در.همین.مدت.به.1.8.درصد.

رســیده.است.که.در.مقایسه.با.41.3.درصد.سال.گذشته،.افت.بسیار.شدیدی.را.نشان.می.دهد..

بااین.حال.خبر.خوب.این.اســت.که.صادرات.بخش.غیرنفتی.از.شش.درصد.سال.2013.به.10.
درصد.تولید.ناخالص.داخلی.در.سال.2017.افزایش.یافته.است.

بانک.جهانی.با.انتقاد.از.سیاســت.تک.نرخی.کردن.دســتوری.ارز.که.از.فروردین.ماه.به.اجرا.

گذاشته.شد،.نوشت:.این.اقدام.به.انتظار.کمبود.دالر.در.بازار.آزاد.دامن.زد.و.باعث.افزایش.نرخ.
تورم.به.18.درصد.در.ماه.ژوئیه.شد.که.از.مارس.2014.تاکنون.بی.سابقه.بوده.است.

این.گزارش.نوشــته.اســت.که.نرخ.بیکاری.ایران.تا.پایان.سه.ماهه.منتهی.به.ژوئن.به.12.1.

درصد.کاهش.یافته.و.790.هزار.شــغل.ایجاد.شده.است..نرخ.مشارکت.بازار.کار.ایران.در.این.

مدت.41.1.درصد.بوده.اســت.که.باالترین.نرخ.یک.دهه.اخیر.محسوب.می.شود..برای.جوانان.

15.تا.24.سال،.نرخ.بیکاری.28.3.درصد.است.که.در.مقایسه.با.میانگین.منطقه.ای.و.دوره.های.

قبلی.رقم.باالیی.است..بااین.حال.نرخ.مشارکت.زنان.در.بازار.کار.به.19.8.درصد.افزایش.یافته.

اســت.و.ایران.از.این.نظر.در.کنار.کشــورهایی.قرار.می.گیرد.که.فضای.شغلی.را.برای.بانوان.
بهبود.داده.اند.

بانک.جهانی.هم.چنین.گفته.است.جمعیت.زیر.خط.فقر.)درآمد.روزانه.کمتر.از.5.5.دالر(.بین.

ســال.های.2009.تا.2013.از.13.درصد.به.8.درصد.کاهش.یافته.است،.بااین.حال.این.رقم.تا.
پایان.سال.2014.مجددا.به.10.5.درصد.افزایش.یافته.است.

بانک.جهانی.به.دولت.توصیه.کرده.اســت.اصالحات.اقتصادی.به.ویژه.در.بخش.مالی.را.در.

اولویت.قرار.دهد.و.از.ظرفیت.خدمات.مدرن.بیش.تر.بهره.بگیرد..بانک.جهانی.نرخ.تورم.ایران.

را.برای.ســال.های.2018.و.2019.به.ترتیب.23.8.درصد.و.31.2.درصد.و.برای.ســال.2020.

معادل.19.6.درصد.تخمین.زده.است..رشد.اقتصادی.نیز.در.این.سه.سال.به.ترتیب.منفی.1.5.
درصد،.منفی.سه.و.شش.دهم.درصد.و.مثبت.1.1.درصد.برآورد.شده.است.

تا.ســال.2017،.جمعیت.ایران.80.6.میلیون.نفر،.تولید.ناخالص.داخلی.447.7.میلیارد.دالر،.
ضریب.جینی.38.8.و.متوسط.امید.به.زندگی.76.سال.بوده.است.

  گزارش جدید بانک جهانی از اقتصاد ایران
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پنجره.ایرانیان؛.با.اعالم.ضوابط.بودجه.سال.1398،.متوسط.

افزایش.حقوق.کارکنان.20.درصد.اعالم.شده.است؛.این.رقم.

نشــان.می.دهد.که.افزایش.حقوق.می.تواند.متغیر.و.سقف.آن.

حتــی.باالتر.از.20.درصد.یا.کمتر.از.آن.باشــد..این.در.حالی.
است.که.بحث.هایی.برای.افزایش.تا.25.درصد.نیز.مطرح.بود.
به.گزارش.ایســنا،.ضوابــط.مالی.بودجه.ســال.آینده.که.
بــه.تازگی.از.ســوی.ســازمان.برنامه.و.بودجــه.اعالم.و.به.
دســتگاه.های.اجرایی.ابالغ.شده.است،.حاوی.اعداد.و.ارقامی.
برای.برآورد.اولیه.هزینه.های.دســتگاه.ها.در.سال.آینده.است.
تا.دولت.بتواند.بر.اساس.آن.هزینه.های.خود.را.نهایی.و.منابع.

الزم.را.پیش.بینی.و.تامین.کند.
حقوق.کارکنان.به.عنــوان.بخش.اعظم.هزینه.های.جاری.
هر.ســاله.متناسب.با.تورم،.افزایش.یافته.و.البته.همین.درصد.
افزایش.همواره.از.بخش.های.مهم.هزینه.ایی.در.زمان.تدوین.

الیحه.بودجه.به.شمار.می.رود.
آنچه.در.ضوابط.بودجه.سال.آینده.آمده.است.از.این.حکایت.
دارد.که.دولت.متوســط.افزایش.حقوق.برای.کارکنان.را.20.
درصد.اعالم.کرده.اســت.و.از.دستگاه.های.اجرایی.خواسته.تا.

بر.این.اساس.هزینه.حقوقی.خود.را.برآورد.کنند.

اعالم.متوسط.20.درصد.نشان.می.دهد.که.درصد.افزایش.

می.تواند.بیشــتر.یا.کمتــر.از.20.درصد.باشــد.و.تاکیدی.بر.

افزایش.پلکانی.حقوق.برای.سال.بعد.خواهد.داشت..در.مدت.

اخیر.و.در.جریان.بررســی.ارقام.بودجه،.ظاهرا.در.مورد.میزان.
افزایش.از.20.تا.25.درصد.بحث.هایی.مطرح.بوده.است.

بر.این.اســاس.به.نظر.می.رسد.برای.ســال.بعد.نیز.روش.

افزایش.حقوق.با.در.نظر.گرفتن.سقف،.به.طور.پلکانی.انجام.

شــود..اینکه.درصد.افزایش.درنهایت.چه.رقمی.باشد.با.رفتن.

الیحه.به.مجلس.و.بررســی.هایی.که.در.آنجا.انجام.می.شود،.
نهایی.خواهد.شد.

برای.ســال.جاری.نیــز.دولت.میــزان.10.درصدی.برای.

افزایش.حقوق.کارکنان.به.مجلس.اعالم.کرد.ولی.ســرانجام.

طرح.افزایش.پلکانی.حقوق.و.تا.ســقف.20.درصد.مصوب.و.

اجرایی.شــد.که.طبق.آن.حقوق.ها.بین.شــش.تا.20.درصد.

افزایــش.پیدا.کرد؛.به.طوری.کــه.افرادی.که.حقوق.کمتری.
دریافت.می.کنند.مشمول.درصد.باالتری.از.افزایش.می.شوند.

  متوسط افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده از 20 درصد

پنجره.ایرانیان؛.رئیس.کمیســیون.توســعه.صادرات.اتاق.بازرگانی.ایران.جزئیاتی.از.
برخی.تغییرات.در.شرایط.پیمان.سپاری.ارزی.صادرکنندگان.را.اعالم.کرد..

عدنان.موســی.پور.در.گفت.وگو.با.ایســنا،.اظهار.کرد:.اخیرا.جلساتی.برگزار.شد.و.این.

موضوع.در.دســتور.کار.شــورای.گفتگوی.دولت.و.بخش.خصوصــی.قرار.گرفت.که.

کارگروهی.با.مشارکت.وزارت.اقتصاد،.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت،.بانک.مرکزی.و.

اتاق.بازرگانی.در.رابطه.با.شرایط.پیمان.سپاری.ارزی.تشکیل.شود..این.کارگروه.دو.روز.

پیش.تشکیل.شــد.و.باوجود.این.که.نظرات.وزیر.جدید.صنعت،.معدن.و.تجارت.نیز.به.

نظر.بخش.خصوصی.بســیار.نزدیک.بود،.اما.قانع.کردن.رئیس.کل.بانک.مرکزی.برای.
رسیدن.به.هدف.بخش.خصوصی،.بسیار.سخت.بود.

وی.افزود:.در.این.جلســه.رئیس.کل.بانک.مرکزی.در.رابطه.با.لغو.پیمان.سپاری.های.

ارزی.که.طبق.مصوبه.سران.سه.قوه،.بانک.مرکزی.در.این.زمینه.تصمیم.گیرنده.است،.

به.دلیل.شــرایط.اقتصادی.حال.حاضر.و.شرایطی.که.تحریم.ها.به..وجود.آورده.است،.با.

لغو.آن.موافقت.نکرد.اما.قرار.بر.این.شد.پیش.نویسی.تهیه.و.به.دولت.ارائه.شود.که.این.
پیش.نویس.در.اتاق.بازرگانی.نوشته.می.شود.

رئیس.کمیسیون.توسعه.صادرات.اتاق.بازرگانی.ایران.تصریح.کرد:.جلسه.با.رئیس.کل.

بانک.مرکزی.بســیار.مفید.برای.انتقــال.نقطه.نظرهای.بخش.خصوصی.بود.که.کامال.

منعکس.شد..در.این.جلسه.خواسته.اول.بخش.خصوصی،.لغو.پیمان.سپاری.ارزی.برای.

بنگاه.های.کوچک.و.متوسط.بود.که.مطرح.شد،.اما.با.توصیفات.رئیس.کل.بانک.مرکزی.

به.نظر.می.رسد.فعال.موافقت.با.لغو.پیمان.سپاری.های.ارزی.صورت.نگیرد؛.لذا.پیشنهاد.
دیگری.مبنی.بر.این.که.معافیت.هایی.در.نظر.گرفته.شود،.ارائه.شد.

این.عضو.هیات.نمایندگان.اتاق.بازرگانی.ایران.افزود:.طبق.این.پیشــنهاد.درنهایت.

قرار.شــد.صادرات..زیر.یک.میلیون.دالر.معاف.از.تعهد.ارزی.شــود.و.صادرات.بین.یک.

تا.ســه.میلیون.دالر.شامل.معافیت.50.درصدی.شــود.که.برای.هزینه.های.صادرات،.

برای.تجارت.ریالی.یا.واردات.در.مقابل.صادرات.در.نظر.گرفته.شد..همچنین.مقرر.شد.

که.صادرات.بین.ســه.تا.10.میلیون.دالر.شــامل.معافیت.30.درصدی.شود.و.صادرات.

باالی.10.میلیون.دالر.همچنان.به.روال.قدیم،.90.تا.95.درصد.موظف.به.تعهد.ارزی.
خواهند.بود.

موســی.پور.با.تاکید.بر.این.که.تحریم.ها.موضوعی.نیست.که.بتوان.نادیده.اش.گرفت.

یا.تکذیب.کــرد،.تصریح.کرد:.آنچه.درحال.حاضر.از.وزیــر.صنعت،.معدن.و.تجارت.و.

بانک.مرکزی.خواسته.شده،.این.اســت.که.هم.زمان.با.تشدید.شدن.تحریم.ها،.شرایط.

کســب.وکار.داخلی.را.تســهیل.کنند.تا.بنگاه.ها،.تولیدی.هــا.و.صادراتی.ها.که.فعال.اند،.
حداقل.در.این.مقطع.باهدف.حفظ.سطح.اشتغال.بتوانند.فعالیت.خود.را.ادامه.دهند.

  صادرات  زیر یک میلیون دالر معاف از تعهد ارزی شد
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پنجره.ایرانیان؛.ســخنگوی.کمیسیون.عمران.مجلس.

تصویب.الیحه.ســی.اف.تی.و.مدیریت.و.کنترل.عوامل.

داخلی.را.موجــب.کاهش.تا.30.درصدی.قیمت.زمین.و.
آپارتمان.تا.پایان.سال.1397.ارزیابی.کرد.

صدیف.بدری.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.درباره.تاثیر.اجرای.

ســی.اف.تی.بر.بازار.مسکن.اظهار.داشت:.در.پی.تشدید.

قیمت.ها.در.بخش.مســکن.و.داغ.شدن.بازار.در.خرداد.و.

تیرماه،.هم.ساخت.و.هم.فروش.آپارتمان.وارد.دوره.رکود.
تورمی.شده.است.

نماینده.مردم.اردبیل.در.مجلس.با.اشاره.به.آثار.روانی.

افزایــش.نرخ.ارز،.گفت:.اینکه.گفته.می.شــود.تحریم.ها.

موجب.نوســانات.اقتصادی.به.ویژه.در.حوزه.مسکن.شد.

چندان.سخن.دقیقی.نیست.بلکه.نوسانات.نرخ.ارز.و.رشد.

شدید.نقدینگی.از.یک.سو.و.رها.شدن.بازار.مسکن.توسط.

وزارت.راه.و.شهرسازی.از.سوی.دیگر.موجب.رشد.شدید.
قیمت.مسکن.طی.چند.ماه.گذشته.شد.

بدری.افزود:.مشــکالت.نظام.بانکی.بین.الملل.و.بهانه.

کردن.تحریم.ها.توســط.آنان.از.گذشــته.وجود.داشت.

اما.تاثیر.مشــکالت.داخلی.بر.بازار.اقتصادی.مســکن.

به.خصوص.بازار.مســکن.ناشــی.از.عــدم.برنامه.ریزی.

دولتمــردان.و.همچنین.ضعف.نظارتی.مجلس.و.ســایر.

دســتگاه.های.نظارتی.-.اجرایی.موجب.افزایش.ســطح.

عمومی.قیمت.ها.شــد..آیا.یک.ناظر.دولتی.پرســید.که.

چــرا.یک.قوطــی.رب.گوجه.فرنگی.از.4.بــه.20.هزار.

تومــان.افزایش.یافــت؟.یا.دلیل.آورده.شــد.چون.دالر.

گران.شــد،.رب.گوجه.فرنگی.هم.باید.گران.می.شد؟.این.

اتفاق،.طبیعی.جلوه.داده.شد.اما.این.افزایش.پنج.برابری.
به.هیچ.وجه.طبیعی.نیست.

سخنگوی.کمیسیون.عمران.مجلس،.تصویب.الیحه.

سی.اف.تی.را.موجب.بسته.شدن.بسترهای.سوءاستفاده.

فرصت.طلبان.داخلی.و.بین.المللی.دانست.و.افزود:.معتقدم.

با.تصویب.ســی.اف.تی.و.اجرای.آن.بخش.مســکن.به.

خواب.نیمــه.عمیق.فرو.مــی.رود.و.قیمت.ها.20.تا.30.

درصــد.کاهش.خواهد.یافت.اما.این.تعدیل.تناســبی.با.

پرواز.قیمت.ها.در.این.حوزه.ندارد.چون.قدرت.خرید.مردم.
با.این.گرانی.های.افسارگسیخته.هیچ.تناسبی.ندارد.

  آثار تصویب CFT بر بازار مسکن از نگاه سخنگوی کمیسیون عمران

پنجره.ایرانیان؛.مرکز.آمار.میزان.تورم.مصالح.ســاختمانی.در.تهران.را.اعالم.کرد.

که.بر.اســاس.آن.تورم.گروه.»آهن.آالت،.میلگــرد.و.پروفیل.در.و.پنجره.و.نرده«.با.

45.درصد.نســبت.به.فصل.قبل.بیشــترین.تاثیر.را.در.افزایش.شاخص.کل.مصالح.
ساختمانی.در.فصل.تابستان.داشته.است.

به.گزارش.ایسنا،.طبق.اعالم.مرکز.آمار،.درصد.تغییرات.میانگین.شاخص.در.چهار.

فصل.منتهی.به.فصل.تابستان.سال.1397.نسبت.به.میانگین.شاخص.در.چهار.فصل.

منتهی.به.تابستان.سال.1396.معادل.26,7.درصد.بوده.که.نسبت.به.همین.اطالع.در.
فصل.قبل.)17.4.درصد(.با.افزایش.روبرو.بوده.است.

همچنین.شــاخص.قیمت.نهاده.های.ســاختمان.های.مسکونی.شــهر.تهران.در.

تابستان.1397.به.315,4.رسید.که.این.رقم.نسبت.به.شاخص.فصل.قبل.که.250.8.

بود.معادل.25.7.درصد.و.نســبت.به.شاخص.فصل.مشــابه.سال.قبل.معادل.49.1.
درصد.افزایش.داشته.است.

بر.این.اساس،.شــاخص.قیمت.گروه.»آهن.آالت،.میلگرد.و.پروفیل.در.و.پنجره.و.

نرده«.با.45.درصد.افزایش.نسبت.به.فصل.قبل.بیشترین.تاثیر.را.در.افزایش.شاخص.
کل.در.فصل.تابستان.داشته.است.

گروه.»چوب«.نیز.با.64.3.درصد.افزایش.قیمت.و.گروه.»خدمات«.با.چهار.درصد.

افزایــش.قیمت.به.ترتیب.رتبه.های.بعدی.را.در.افزایش.شــاخص.قیمت.نهاده.های.
ساختمان.های.مسکونی.شهر.تهران.در.فصل.تابستان.امسال.داشته.اند.

  افزایش بیش از 2۵ درصدی قیمت مصالح ساختمانی
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پنجره.ایرانیــان؛.وزیــر.کار،.تعاون.و.رفــاه.اجتماعی.

گفت:.مالیات.بر.ارزش.افزوده.واحدهای.تولیدی.یکی.از.
مهم.ترین.گرفتاری.ها.بوده.و.در.دست.رسیدگی.است.

به.گزارش.ایســنا،.محمد.شــریعتمداری.در.حاشــیه.

شــورای.گفتگوی.دولت.و.بخــش.خصوصی.در.جمع.

خبرنــگاران،.افزود:.در.همین.راســتا.پیشــنهادی.را.به.

دبیرخانه.شورای.هماهنگی.سران.سه.قوه.تقدیم.کردیم.

تا.به.صورت.میانبر.در.برخی.شــاخه.ها.و.رشــته.ها.ازنظر.

بخش.خصوصی.تبعیت.و.خواسته.آن.را.فراهم.کنیم..70.

درصد.مشــکالت.واحدهای.تولیدی،.سرمایه.در.گردش.

است.که.باید.آن.را.تسهیل.کنیم.و.نظام.بانکی.باید.پای.

این.کار.بیاید..صیانت.از.اشتغال.موجود.درگرو.انجام.این.
هدف.است.

وی.با.بیان.این.که.ما.درزمینه.اشتغال.مکلف.به.صیانت.

از.اشــتغال.موجود.بوده.و.با.روش.هایــی.تحت.عنوان.

اشــتغال.فراگیر.در.نقاط.روستایی.و.بخش.های.کمتر.از.

10.هزار.نفر.در.حال.انجام.این.کار.هســتیم.خاطرنشان.

کرد:.این.کار.غیرمتمرکز.اســت.و.در.ســطوح.استانی.با.

نظارت.استانداران.انجام.می.شود..تاکنون.4500.میلیارد.

تومان.از.منابع.مربوط.بــه.این.بخش.پرداخت.و.6500.

میلیــارد.تومــان.از.این.منابع.با.افــرادی.که.طرح.های.
مصوب.در.سطوح.استان.دارند،.قرارداد.تنظیم.شده.است.
شریعتمداری.افزود:.یکی.از.مهم.ترین.مشکالت.بر.سر.
راه.ســرعت.این.کار،.وثایقی.اســت.که.بانک.ها.مطالبه.
می.کنند.اما.صندوق.ضمانت.حمایت.روســتاییان.و.سایر.

صندوق.ها.می.توانند.به.عنوان.واســط.با.شرایط.سهل..تر.

این.امر.را.فراهم.کنند..استانداران.برای.تسهیل.این.امر.

با.چهار.بانک.جلسات.جداگانه.ای.را.برگزار.خواهند.کرد.

تا.وام.ها.با.ســرعت.بیشتری.پرداخت.و.منجر.به.اشتغال.

واقعی.شود؛.عالوه.بر.این.طرح.اشتغال.فراگیر.در.سطح.
کشور.در.حال.اجرا.است.

وی.ادامه.داد:.برخی.از.مقررات.زاید.بر.ســر.راه.ایجاد.

شــغل.در.حوزه.استاد..شــاگردی.وضع.شد..باوجود.3.5.

میلیون.واحد.صنفی.در.ســطح.کشــور،.490.هزار.واحد.

تولیــدی.کوچک.دو.تا.50.نفــره.در.قالب.صنوف.تولید.

در.ســطح.ایران.و.بین.70.تا.80.هزار.واحدهای.صنعتی.
دارای.توان.بهره.برداری،.از.این.طرح.استفاده.کردند.

شریعتمداری.خاطرنشان.کرد:.این.طرح.می.تواند.کمک.

کند.تا.در.ســال.اول.به.کارگیری.فردی.که.وارد.محیط.

کار.می.شــود،.بدون.پرداخت.حقوق.تامین.اجتماعی.و.با.

تعهــد.دولت.مبنی.بر.پرداخت.بیمه.حوادث.کار،.شــغل.

یک.ســاله.ای.را.به.وجود.آورد..بیــش.از.55.درصد.این.

مشــاغل.جذب.واحدهای.تولیدی.می.شوند.و.همکاری.

خواهند.کرد..عملکرد.این.طرح.از.ابتدای.امسال.44.هزار.
نفر.بوده.که.می.تواند.بیشتر.رشد.پیدا.کند.

وزیــر.کار،.تعاون.و.رفاه.اجتماعی.اضافه.کرد:.ســایر.

طرح.های.اشــتغال.فراگیر.که.شامل.شش.طرح.است.و.

هرکدام.در.جای.خود.عملکرد.نســبتا.مناســب.و.خوبی.
داشته،.با.قوت.دنبال.خواهد.شد..

ایجاد.اشتغال.از.طریق.میانبرها.برای.حل.مشکالت.

با.همکاری.تمام.دستگاه.ها.ایجاد.می.شود.و.در.صیانت.

از.اشــتغال.موجود.باید.یک.ســری.اقدامات.پایه.ای.
صورت.گیرد.

وی.گفت:.قانون.گــذار.32.میلیارد.تومان.را.برای.نرخ.

ســود.تســهیالت.اعطایی.درزمینه.منابع.پیش.بینی.و.از.

طریق.بودجه.عمومی.تصویب.کرده.تا.در.اختیار.استان.ها.

قرا.گیرد..باید.نرخ.سود.را.برای.این.واحدهای.تولیدی.را.

کاهش.دهیم.زیرا.امروز.نرخ.بازده.در.کشور.باال.نیست،.

بنابراین.حتما.باید.نرخ.ســود.کاهش.یابد..اگر.این.نرخ.

به.صورت.اســتانی.تخصیص.پیدا.کنــد.و.به.واحدهای.

تولیدی.پرداخت.شــود،.منابع.اولیه.با.قیمت.تمام.شــده.

پایین.تــری.در.اختیار.مردم.قــرار.می.گیرد..کاهش.نرخ.

مالیات.به.طور.عــام.از.واحدهای.حقوقی.هم.موردتوافق.

مــا.بوده.و.باید.بتوانیــم.آن.را.عملیاتی.کنیم..این.موارد.
مهم.ترین.روش.ها.برای.صیانت.از.اشتغال.است.

وزیــر.کار،.تعاون.و.رفاه.اجتماعی.با.اشــاره.به.اینکه.

اتکای.دولت.به.شــرکای.اجتماعی.در.مسائل.اجتماعی.

از.مهم.ترین.برنامه.های.ماست،.تصریح.کرد:.باید.شرایط.

تسهیلگری.ایجاد.شــود.که.بتواند.شــرکای.اجتماعی.

را.بیشــتر.مداخله.دهــد..مردم.عالقه.مند.هســتند.که.

ما.تســهیالت.ایجاد.کنیم.و.آن.هــا.موضوعات.مربوط.

به.کودکان.کار،.زنان.سرپرســت.خانــوار.و.معتادان.را.

خودشــان.پوشش.دهند..ارائه.خدمات.اجتماعی.به.مردم.

توسط.شرکای.اجتماعی.از.مهم.ترین.عناوین.در.دستور.
کار.ما.است.

  احتمال کاهش مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی
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پنجره.ایرانیان؛.بعد.از.دو.ســال.رقابت.فشــرده.ده.ها.مخترع.و.دانشمند.برای.ابداع.
دستگاهی.که.بتواند.با.کمترین.هزینه.از.هوای.اطراف.آب.تهیه.کند،.برنده.این.رقابت.

مشخص.شد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.نیواطلس،.رقابت.ایکس.پرایز.به.منظور.یافتن.

راه.حلی.پایدار.و.ارزان.قیمت.برای.تامین.آب.مورد.نیاز.مردم.به.خصوص.در.کشورهای.

کمتر.توســعه.یافته.آغاز.شده.و.بعد.از.گذشت.دو.سال.پنج.طرح.شرکت.کننده.در.آن.
به.مرحله.نهایی.راه.یافتند.

برنده.نهایی.این.رقابت.ســرانجام.اعالم.شــد.و.گروهی.که.از.لس.آنجلس.در.این.

مســابقات.شرکت.کرده.بود.به.این.موفقیت.دســت.یافت..در.مجموع.98.تیم.رقیب.

از.25.کشــور.در.این.رقابت.موســوم.به.ایکس.پرایز.شرکت.داشتند..دستگاه.تولیدی.
گروه.برنده.می.تواند.2000.لیتر.آب.را.به.طور.روزانه.از.هوای.اطراف.استخراج.کند.

تامین.انرژی.این.دستگاه.از.منابع.تجدیدپذیر.بوده.و.هزینه.تامین.آب.به.این.شیوه.

نیز.از.دو.ســنت.به.ازای.هر.لیتر.فراتر.نمی.رود..دســتگاه.گروه.برنده.با.جذب.رطوبت.

هــوا.آن.را.متراکم.کرده.و.بعد.از.گذرانــدن.از.فیلتر.آب.پاکیزه.را.در.اختیار.افراد.قرار.

می.دهد..میزان.آب.تولید.شده.توسط.دستگاه.اختراع.شده.بسته.به.میزان.رطوبت.هوا.
از.113.لیتر.در.روز.تا.1135.لیتر.در.روز.در.نوسان.است.

رتبه.دوم.این.رقابت.به.گروهی.از.هاوایی.رسید.که.از.یک.سیستم.مبتنی.بر.انرژی.
باد.برای.مکش.هوا.و.فشرده.سازی.آن.استفاده.می.کردند.

  طراح دستگاه تهیه آب از هوا یک و نیم میلیون دالر جایزه گرفت

پنجره.ایرانیــان؛.عضو.هیات.علمی.دانشــکده.فنی.

هرمزگان.بر.لزوم.طراحی.و.ساخت.خانه.سبز.که.سازگار.
با.اقلیم.و.محیط.زیست.است،.تاکید.کرد.

رضا.اکبرزاده.در.گفت.وگو.با.ایســنا.با.اشاره.به.اینکه.

طراحی.خانه.های.ســبز.به.گونه.ای.است.که.با.محیط.

زیست.ســازگار.و.پایدار.باشد.و.تاثیری.بر.روی.انرژی.

آب.و.مصالح.ساختمانی.بگذارد،.اظهار.کرد:.آن.چیزی.

که.در.طراحی.خانه.های.ســبز.مطرح.می.شود،.حرکت.

به.ســمت.صفر.شــدن.مصرف.کربن.به.منظور.حفظ،.

نگهــداری.و.بهبود.انــرژی.آب.و.کیفیت.فضای.داخل.

ساختمان.و.استفاده.از.مواد.بازیافتی.و.تولید.زباله.کمتر.
در.فرایند.ساخت.است.

وی،.اســتفاده.از.انرژی.طبیعی.روزمره.و.انرژی.های.

تجدیدپذیــر.برای.تولید.برق.مصرفی.را.از.مزایای.خانه.

سبز.دانســت.و.تصریح.کرد:.توجه.به.محیط.زیست.و.

کمک.به.حفظ.آن،.بهبود.یافتن.آب.و.هوا،.اســتفاده.از.

ضایعات.و.پســاب.در.تولید.آب.مورد.نیاز.برای.آبیاری،.

بهینه.ســازی.مصرف.انرژی،.اســتفاده.از.مصالح.قابل.

بازیافــت.غیرشــیمیایی،.طراحی.با.توجه.به.مســائل.

نزدیک.به.طبیعت،.اســتفاده.از.گیاهان.طبیعی،.اجتناب.

از.صدمه.رساندن.اراضی.و.توجه.به.شخصیت.اکولوژی.
منطقه.از.دیگر.مزایای.ساخت.این.خانه.هاست.

عضو.هیات.علمی.دانشــکده.فنی.هرمزگان.با.بیان.

اینکه.در.کشــور.ما.از.مواد.شیمیایی.و.مضر.در.صنعت.

ســاختمان.اســتفاده.می.شــود.در.حالیکــه.در.دنیا.به.

تکنولوژی.جدید.و.استفاده.از.مصالح.های.مختلف.رایج.

توجه.می.کنند،.خاطرنشــان.کرد:.وجود.محیط.زیست.

سالم.در.تعریف.تکنولوژی.جدید،.طراحان.و.مهندسان.

را.به.سمت.طراحی.ساختاری.با.اتالف.انرژی.و.ضرر.و.
زیان.کمتر.به.محیط.زیست.سوق.می.دهد.

اکبــرزاده.تصریح.کرد:.با.توجه.به.اینکه.در.شــرایط.

بحران.آب.به.ســر.می.بریم.صرفه.جویی.و.اســتفاده.از.

انرژی.های.جدید.مانند.انرژی.های.خورشــیدی.و.بادی.
در.طراحی.خانه.سبز.مورد.توجه.است.

این.اســتاد.دانشگاه.با.اشــاره.به.اینکه.کشور.ایران.

دارای.اقلیم.هــای.متفاوتی.اســت.و.طراحی.خانه.های.

ســبز.طوری.انجام.می.شود.که.ســازگاری.با.محیط.را.

حفــظ.می.کند،.افزود:.طراحــی.خانه.ای.در.یک.منطقه.

کوهستانی.و.جنگلی.در.چین.به.گونه.ای.است.که.سقف.

و.دیوارهای.آن.شــبیه.ســنگ.اما.از.شیشه.های.الیافی.
بسیار.مقاوم.است.

عضو.هیات.علمی.دانشکده.فنی.هرمزگان.با.اشاره.به.

اینکه.استفاده.از.انرژی.خورشیدی.در.طراحی.خانه.های.

سبز.بســیار.مقرون.به.صرفه.اســت،.خاطرنشان.کرد:.

هزینه.ابتدایی.برای.استفاده.از.این.سیستم.جدید.ممکن.

است.بیشتر.از.ســاختمان.های.معمولی.باشد.اما.پس.از.

دو.سال.بازگشت.سرمایه.خواهیم.داشت.و.باقی.سال.ها.

به.سود.تبدیل.می.شود.و.عالوه.بر.آن.از.هدررفت.انرژی.
جلوگیری.می.کند.

  لزوم ساخت خانه های سبز و سازگار با اقلیم 
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پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.لگو.که.مدتی.اســت.تالش.

دارد.برای.تولید.اســباب.بازی،.از.پالستیک.های.تولید.

شــده.از.گیاهان.مختلف.اســتفاده.کند،.برای.اولین.بار.

یک.توربین.بادی.تولید.کرده.که.با.پالســتیک.گیاهی.
ساخته.شده.است.

به.گــزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.نیواطلس،.این.

توربین.بادی.دارای.یک.موتور.کامل.اســت.که.باعث.
می.شود.استفاده.عملیاتی.از.آن.هم.امکان.پذیر.شود.

توربین.بادی.یادشــده.که.وســتاس.نام.دارد،.200.

دالر.قیمت.دارد.و.در.مجموع.از.826.قطعه.پالســتیک.

گیاهی.تولید.می.شــود.که.با.سرهم.کردن.آنها.توربین.

بادی.کاملی.با.ارتفاع.یک.متر.ســاخته.می.شود..برای.

تامین.انرژی.این.توربین.می.توان.از.یک.باتری.کوچک.

هم.بهره.جســت..می.توان.از.موتــور.این.توربین.برای.
چرخاندن.پره.های.آن.استفاده.کرد.

لگو.به.منظور.تولید.پالســتیک.های.گیاهی.دوستدار.

محیط.زیست.که.به.سادگی.تجزیه.می.شوند.مرکزی.به.

نام.مواد.پایدار.تاســیس.کرده.که.قرار.است.روش.هایی.

برای.تولید.اســباب.بازی.های.آجری.پالستیکی.تجزیه.
شونده.و.سازگار.با.محیط.زیست.بیابند.

یکی.از.نتایج.فعالیت.این.مرکز.ابداع.پالستیک.هایی.

از.جنــس.پلی.اتیلن.اســت.که.با.اتانول.تولید.شــده.از.

نیشکر.ساخته.شــده.اند..اگر.چه.این.فعالیت.ها.فعال.در.

حد.ساخت.اسباب.بازی.های.ســازگار.با.محیط.زیست.

است..اما.می.توان.امید.داشت.که.اقداماتی.از.این.دست.

در.آینــده.به.تولید.انبوه.محصوالت.پالســتیکی.منجر.

شود.که.به.سادگی.در.محیط.زیست.تجزیه.شوند.و.به.
زباله.های.غیرقابل.بازیافت.مبدل.نشوند.

از.ســوی.دیگر.برخی.شــرکت.های.فعال.در.زمینه.

اســتفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر،.در.حال.مذاکره.با.

لگو.و.کســب.دانش.فنی.از.این.شــرکت.برای.تولید.

ســازه.هایی.هســتند.که.به.منظور.دریافت.انرژی.باد.و.
غیره.سازگاری.بیشتری.با.محیط.زیست.داشته.باشند.

پنجره.ایرانیان؛.مدیر.دفتر.بازار.برق.شــرکت.توزیع.برق.اســتان.قم.گفت:.نیروگاه.

برق.غدیر.در.قم.با.ظرفیت.انتقال.10.مگاوات.انرژی.خورشــیدی.از.آبان.ماه.امســال.
فعال.می.شود.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.محمد.ارجمندزاده.در.جلســه.کارگروه.تســهیل.و.رفع.

موانع.تولید.که.در.اســتانداری.قم.برگزار.شــد،.بیان.کرد:.در.خصوص.اســتفاده.از.

پنل.های.خورشــیدی.و.موضوع.ارز.بعد.از.نوسانات.ارزی.وزارت.نیرو.در.تالش.است.
تا.مشکالت.را.برطرف.کند.

ارجمند.در.خصوص.نیروگاه.غدیر.افزود:.سرمایه.گذاری.نیروگاه.غدیر.مراحل.پایانی.

را.طی.می.کند.و.تا.15.آبان.ماه.تســت.اتصال.به.شبکه.انجام.می.شود.و.به.زودی.در.

نیمه.آبان.ماه.به.شبکه.وصل.شده.و.10.مگاوات.این.نیروگاه.خورشیدی.برق.به.شهر.
منتقل.می.کند.

در.ادامه.جلســه.مدیر.عامل.شرکت.آب.منطقه.ای.اســتان.قم.بیان.کرد:.مطالعات.

الزم.در.اســتفاده.از.ظرفیت.و.انرژی.آب.از.ایســتگاه.های.هیدروتوربین.در.مســیر.
سرشاخه.های.دز.به.قم.از.اواخر.سال.گذشته.انجام.شده.است.

  لگوی توربین بادی با پالستیک گیاهی ساخته شد

  نیروگاه تولید برق غدیر قم آبان ماه امسال فعال می شود
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پنجره.ایرانیان؛.مدیرکل.منابع.طبیعی.اســتان.سمنان.از.

توزیع.150.دســتگاه.آبگرم.کن.خورشیدی.در.روستاهای.

استان.خبر.داد.و.گفت:.برای.این.طرح.150.میلیون.تومان.
اعتبار.هزینه.شده.است.

علینقــی.حیدریــان.در.گفتگو.با.خبرنــگار.مهر،.ضمن.

بیان.اینکه.شــعله.150.دســتگاه.آبگرم.کن.خورشیدی.در.

روســتاهای.استان.روشــن.می.شــود،.ابراز.داشت:.برای.

نخســتین.بار.شعله.50.دســتگاه.آبگرم.کن.خورشیدی.در.

روســتاهای.جنوب.دامغان.روشن.شد.و.به.زودی.این.طرح.
در.تمام.روستاهای.استان.اجرایی.می.شود.

وی.بابیان.اینکه.در.گام.نخســت.پنج.روســتای.جنوب.

دامغان.از.این.طرح.بهره.مند.شدند،.افزود:.این.آبگرم.کن.ها.

در.بین.مردم.روستاهای.شیمی،.کلو،.تو.چاهی،.سلم.آباد.و.
کوچاهی.دامغان.توزیع.شد.

مدیرکل.منابع.طبیعی.استان.سمنان.بابیان.اینکه.استفاده.

از.آبگرم.کن.های.خورشیدی.در.مناطق.کم.برخوردار.درنهایت.

برای.طبیعت.ســودمند.است،.ابراز.داشت:.جایگزین.کردن.

سوخت.فسیلی،.جلوگیری.مردم.روستاها.در.استفاده.از.بوته.

و.هیزم.تاغ.و.نظام.مند.شــدن.و.قطع.دست.سودجویان.از.

منابع.طبیعــی.از.مهم.ترین.اهداف.واگذاری.آبگرم.کن.های.
خورشیدی.در.سطح.روستاها.محسوب.می.شود.

حیدریــان.در.ادامــه.تصریــح.کــرد:.بــرای.واگذاری.

آبگرم.کن.های.خورشــیدی.در.روســتاهای.جنوب.دامغان.

مبلــغ.150.میلیون.تومان.از.محل.اعتبــارات.ملی.هزینه.
شده.است.

وی.افزود:.بــرای.واگذاری.آبگرم.کن.های.خورشــیدی.

تفاهم.نامــه.ای.با.عنــوان.حفاظت.مشــارکتی.منعقد.و.از.

افــرادی.که.به.آنها.آبگرم.کن.خورشــیدی.واگذار.شــده،.
به.عنوان.قرق.بان.در.منطقه.استفاده.خواهد.شد.

حیدریــان.از.اجرای.پــروژه.تعمیم.ترســیب.کربن.در.

روســتاهای.جنوب.دامغان.به.عنوان.یکــی.از.پروژه.های.

موفق.ذکر.کرد.و.افزود:.توانمندســازی.جوامع.ملی.باهدف.

کمک.به.منابــع.طبیعی.از.اهداف.اصلی.اجرای.این.پروژه.

است.که.تاکنون.این.پروژه.موفق.و.دستاوردهای.خوبی.را.
به.همراه.داشته.است.

  ۱۵0 دستگاه آبگرم کن خورشیدی در روستاهای استان سمنان توزیع می شود
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پنجره.ایرانیان؛.معاون.آموزش.ســازمان.آموزش.فنی.و.حرفه.ای.کشــور.با.اشاره.

بــه.افزایش.360درصدی.آموزش.های.مهارتی.در.حــوزه.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.
4.ماهه.نخست.سال.جاری،.از.تدوین.استانداردهای.شغلی.در.حوزه.انرژی.خبرداد.

علیرضــا.حاتــم.زاده.در.گفتگو.با.مهر،.با.اشــاره.به.اســتقبال.مهــارت.آموزان.از.

آموزش.های.مهارتی.در.حوزه.انرژی.های.تجدیدپذیر.گفت:.در.4.ماهه.نخســت.سال.

جاری.828.هزار.و.750.نفر.ــ.ساعت.آموزش.های.مهارتی.در.حوزه.انرژی.ارائه.شده.

اســت.در.حالی.که.در.4.ماهه.نخست.سال.گذشــته.94.هزار.و.953.نفر.ــ.ساعت.

آموزش.های.مهارتی.در.این.حوزه.ارائه.شــده.بود؛.این.آمار.از.افزایش.360.درصدی.

آموزش.های.مهارتی.در.حوزه.تجدیدپذیر.در.4.ماهه.نخســت.امســال.نسبت.به.کل.
سال.گذشته.حکایت.دارد.

وی.گفت:.در.راســتای.همکاری.سازمان.آموزش.فنی.و.حرفه.ای.کشور.با.معاونت.

علمی.و.فناوری.ریاســت.جمهوری،.ستاد.توســعه.فناوری.حوزه.انرژی،.در.سال.های.

اخیر.مبلغ.2.میلیارد.ریال.از.ســوی.معاونت.علمی.و.فناوری.ریاست.جمهوری.برای.

تجهیز.کارگاه.مرکز.تربیت.مربی.و.پژوهش.های.فنی.و.حرفه.ای.کرج.و.مرکز.آموزش.
فناوری.های.نوین.اصفهان.اختصاص.یافت.

معاون.آموزش.ســازمان.آموزش.فنی.و.حرفه.ای.کشــور.در.ادامه.افزود:.همچنین.

با.اختصاص.یک.میلیارد.ریال.از.ســوی.معاونت.علمی.و.فناوری.ریاســت.جمهوری.

تعداد.148.عنوان.شــغل.و.شایســتگی.های.مرتبط.با.فناوری.انرژی.شناسایی.و.87.

عنوان.اســتاندارد.آموزش.در.این.حوزه.تدوین.شــد.که.هم.اکنون.این.استانداردها.و.

شایستگی.های.تدوین.شــده.در.حوزه.فناوری.های.راهبردی.در.سایت.و.پورتال.این.
سازمان.قرار.دارد.

حاتم.زاده.در.ادامه.گفت:.انعقاد.تفاهم.نامه.همکاری.با.مجری.پروژه.ملی.بهینه.سازی.

انرژی.و.محیط.زیست.در.ســاختمان.از.زمینه.های.همکاری.سازمان.آموزش.فنی.و.
حرفه.ای.کشور.با.معاونت.علمی.و.فناوری.ریاست.جمهوری،.در.سال.جاری.است.

معاون.آموزش.ســازمان.آموزش.فنی.و.حرفه.ای.کشــور.با.اشــاره.به.تعامل.این.

سازمان.با..ســازمان.انرژی.های.تجدیدپذیر.و.بهره.وری.انرژی.برق.)ساتبا(.خبر.داد:..

در.همین.راســتا.اجرای.طرح.تاسیس.نیروگاه.آموزشی.با.توان.3.کیلو.وات.متصل.به.

شبکه.و.یک.کیلووات.منفصل.از.شبکه،.توسعه.بخش.خصوصی.در.این.حوزه.با.صدور.

مجوز.تاسیس.آموزشــگاه.فنی.و.حرفه.ای.آزاد.در.برنامه.های.سازمان.بوده.و.تاکنون.

با.برگزاری.4.دوره.آموزشی.سیســتم.های.خورشیدی،.اجرای.دوره.های.زیست.توده.

با.همکاری.ســاتبا.در.اســتان.مرکزی.ویژه.مربیان.و.شرکت.های.خصوصی.در.مرکز.

تربیت.مربی.با.همکاری.ساتبا.بخشی.از.جمله.اقدامات.صورت.گرفته.این.سازمان.در.
حوزه.انرژی.تجدیدپذیر.است.

وی.همچنین.افزود:.کارگاه.های.آموزشی.در.مراکز.سازمان.آموزش.فنی.و.حرفه.ای.

کشــور.با.اختصاص.60.دســتگاه.آبگرمکن.خورشیدی.توسط.ســازمان.انرژی.های.
تجدیدپذیر.و.بهره.وری.انرژی.برق.مجهز.شده.اند.

  استقبال چشمگیر مهارت آموزان از آموزش های انرژی های تجدیدپذیر
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پنجره.ایرانیان؛.معاون.وزیر.نیرو.و.رئیس.سازمان.ساتبا.

گفت:.نیروگاه.هایی.که.از.تجهیزات.داخلی.استفاده.کنند.

تعرفه.های.خرید.تضمینی.برق.تجدیدپذیر.آنها.تا.سقف.
30.درصد.افزایش.می.یابد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.ســید.محمد.صادق.زاده،.

گفــت:.زیرســاخت.های.خوبــی.در.کشــورمان.برای.

انرژی.های.تجدیدپذیر.ایجاد.شــده.و.بیش.از.11.خط.

تولید.احداث.شــده.اســت.و.مختصصان.خوبی.در.این.

حوزه.داریم..ابالغ.این.قانون.به.زودی.عملیاتی.می.شود.

و.موجب.ســرازیر.شــدن.ســرمایه.گذاران.برای.خرید.

تجهیزات.داخلی.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.خواهد.شــد..

در.دو.ماهه.گذشــته.ابالغیه.دیگــری.وزیر.نیرو.برای.

صادرات.برق.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.صادر.کردند.که.
برای.سرمایه.گذاران.این.حوزه.جذابیت.دارد.

وی.ادامــه.داد:.امکان.صادرات.بــرق.نیروگاه.های.

تجدیدپذیــر.بــا.اســتفاده.از.خطــوط.انتقــال.دولت.

فراهم.شــده.که.ســرمایه.گذاران.می.توانند.با.توجه.به.

زیرساخت.های.خوبی.که.کشور.در.این.زمینه.دارد.اقدام.

به.صادرات.بــرق.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.کنند..دولت.

تســهیل.کننده.صادرات.برق.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.

است.و.ســرمایه.گذاران.می.توانند.با.استفاده.از.خطوط.

انتقال.شبکه،.برق.خود.را.به.کشورهای.همسایه.و.حتی.

کشــورهای.اروپایی.صادر.کنند.و.تنها.دولت.15.درصد.

از.قیمت.فروش.برق.در.سال.گذشته.را.از.صادرکنندگان.
برق.تجدیدپذیر.دریافت.می.کنند.

معاون.وزیر.نیرو.و.رئیس.ســازمان.ساتبا.در.پاسخ.به.

این.سوال.که.چرا.در.احداث.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.از.

برنامه.های.چهارم.،.پنجم.و.ششم.توسعه.عقب.هستیم.

افزود:.بر.اساس.برنامه.ششم.توسعه.مکلف.هستیم.پنج.

هزار.مــگاوات.معادل.پنج.درصد.ظرفیت.برق.کشــور.

را.از.انــرژی.تجدیدپذیر.تامیــن.کنیم.که.این.موضوع.
نیروگاه.های.برق.آبی.بزرگ.را.در.بر.نمی.گیرد.

در.حال.حاضر.ظرفیــت.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.به.

655.مگاوات.رســیده.اســت.و.500.مگاوات.نیروگاه.

تجدیدپذیر.نیز.در.دســت.اجرا.داریــم.که.امیدواریم.تا.

تابســتان.98،.ظرفیت.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.به.هزار.
و.100.مگاوات.برسد.

این.مقام.مســئول.با.اشــاره.به.اینکه.ظرفیت.عملی.

تولید.برق.کشــورمان.حدود.60.هزار.مگاوات.اســت.

گفت:.در.اولین.ســال.برنامه.ششم.توسعه.یک.درصد.

از.پنج.درصد.ظرفیت.برق.کشــور.از.انرژی.تجدیدپذیر.

تامین.شــد.که.امیدواریم.برای.رسیدن.به.پنج.درصد.با.

توجه.به.اینکه.مشــکالت.و.موانع.ساخت.نیروگاه.های.

تجدیدپذیــر.در.ســال.های.آینده.کمتر.می.شــود.روند.

ساخت.این.نیروگاه.ها.سرعت.گیرد.
معــاون.وزیر.نیرو.درباره.موانع.ســاخت.نیروگاه.های.
تجدیدپذیر.افزود:.در.سال.96.رشد.بسیار.خوبی.در.زمینه.
ساخت.این.نوع.نیروگاه.وجود.داشت.و.سرمایه.گذاران.با.
عالقه.زیادی.سرمایه.گذاری.کردند.به.گونه.ای.که.حتی.
یک.ســرمایه.گذار.پنج.نیروگاه.به.مــدار.آورد.و.قرارداد.
ســاخت.پنج.نیروگاه.دیگر.را.نیز.منعقد.کرد.اما.به.دلیل.
پرداخت.نکردن.عوارض.برق.از.طرف.سازمان.برنامه.و.
بودجه.نتوانستیم.طلب.این.سرمایه.گذار.را.پرداخت.کنیم.
و.بعد.از.رایزنی.زیاد.پنج.ماه.بعد.صورتحساب.ها.با.تاخیر.
پرداخت.شد..این.نوع.برخورد.برای.سرمایه.گذاران.پیام.
منفی.داشــت.و.تقریبا.همه.کسانی.که.نیروگاه.ساخته.
بودند.این.پیام.را.دریافت.کردند.که.ســازمان.برنامه.و.
بودجه.با.توسعه.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.موافق.نیست.
که.این.پیام.خطرناکی.بود.و.موجب.کاهش.قابل.توجه.

رشد.سرمایه.گذاران.در.این.زمینه.شد.
به.گفته.این.مقام.مســئول.اگر.این.اتفاق.در.ســال.
96.رخ.نمی.داد.امســال.هزار.و.500.تا.دو.هزار.مگاوات.
نیــروگاه.تجدیدپذیــر.در.مــدار.بهره.بــرداری.بود..با.
رایزنی.هایی.که.با.سازمان.برنامه.و.بودجه.انجام.دادیم.
این.دیــدگاه.اندکی.بهبود.پیدا.کرد.و.تاثیر.آن.را.نیز.در.

سرمایه.گذاران.مشاهده.کردیم.

  افزایش ۳0 درصدی تعرفه های خرید برق تجدیدپذیر
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پنجره.ایرانیــان؛.عضو.هیات.علمی.دانشــگاه.مازندران.

گفت:.مقدار.اســتفاده.از.امواج.دریای.خزر.نیاز.به.تحقیقات.

داشــته.تا.از.لحاظ.اقتصادی.بررسی.شــود.که.استفاده.از.
امواج.باد.چقدر.در.مصرف.انرژی.ما.به.صرفه.خواهد.بود.

فاطمه.کاردل.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.با.بیان.اینکه.انرژی.

حاصل.از.سوخت.فسیلی.روزی.به.پایان.می.رسد.و.باید.به.

دنبال.جایگزین.آن.باشــیم،.اظهار.کرد:.می.توان.از.انرژی.

های.تجدیدپذیر.مانند.انرژی.های.خورشیدی،.آبی.و.بادی.

در.صورت.امکان.انرژی.امواج.به.جای.سوخت.های.فسیلی.
بهره.گرفت.

وی.با.اشــاره.به.اینکــه.برخی.از.انرژی.هــا.مانند.آب.

تجدیدپذیر.نیســتند،.تصریح.کرد:.به.دلیــل.کمبود.منابع.

آبی.و.قرار.گرفتن.کشــور.ایران.در.کمربند.خشک.و.نیمه.

خشک،.بیشتر.انرژی.خورشیدی.در.اختیار.ما.است.و.انرژی.

بادی.کمتر.داریم..کاردل.خاطرنشان.کرد:.استفاده.از.انرژی.

بادی.نیاز.به.شناسایی.منطقه.خاصی.داشته.و.انرژی.امواج.

بــه.امواج.های.قوی.نیــاز.دارد.تا.انرژی.مــورد.نیاز.از.آن.
بهره.برداری.شود.

عضو.هیات.علمی.دانشــگاه.مازندران.با.تاکید.بر.اینکه.

هنوز.در.ایران.استفاده.از.انرژی.امواج.استفاده.نشده.است،.

خاطرنشــان.کرد:.تحقیقات.نشــان.داده.که.امواج.کافی.

نیســت.یا.هزینه.اقتصادی.باالیی.بــرای.به.کارگیری.آن.

نیاز.اســت،.بنابراین.می.توان.از.منابعــی.بهره.گرفت.که.

هزینه.اقتصادی.به.صرفه.ای.داشــته.باشد.و.هیچ.وقت.نیز.
تمام.نشود.

وی.در.ادامه.با.اشاره.به.اینکه.انرژی.خورشیدی.بهترین.

گزینه.برای.کشــور.اســت،.بیان.کرد:.امواج.خزر.می.تواند.

بخشــی.از.انرژی.ســواحل.را.تامین.کند.امــا.کافی.برای.

پوشــش.دادن.کل.منابع.استان.نیست.چرا.که.آنقدر.امواج.
بلند.در.دریای.خزر.نداریم.که.تولید.انرژی.باال.داشته.باشد.

کاردل.تاکید.کرد:.مقدار.استفاده.از.امواج.دریای.خزر.

نیاز.به.تحقیقات.داشــته.تا.از.لحاظ.اقتصادی.بررســی.

شود.که.اســتفاده.از.امواج.باد.چقدر.در.مصرف.انرژی.

ما.بــه.صرفه.خواهد.بــود؛.به.طور.مثــال.انگلیس.از.

امواج.دریایی.خود.برای.ایجاد.بزرگترین.مزرعه.انرژی.
بهره.برداریکرده.است.

عضو.هیات.علمی.دانشگاه.مازندران.افزود:.سواحل.غیر.

از.امواج،.باد.قوی.نیز.دارد.و.ایجاد.مرزعه.انرژی.در.نزدیکی.

سواحل.می.تواند.استفاده.بهینه.از.امواج.باد.باشد.و.بیشترین.
چالش.پیش.رو،.انجام.مطالعات.اولیه.و.بودجه.است.

وی.با.بیان.اینکه.برای.تبدیل.انرژی.باد.و.ساخت.مرزعه.

نیاز.به.بودجه.الزم.داشته.تا.تبدیل.انرژی.قابل.بهره.برداری.

باشد،.افزود:.ایجاد.انرژی.تجدیدپذیر.نیازمند.صرف.هزینه.

اولیه.است؛.کار.تحقیقاتی.در.مازندران.شروع.شده.اما.اینکه.
به.مرحله.اجرا.برسد،.هنوز.خبری.نیست.

پنجره.ایرانیان؛.انرژی.های.تجدیدپذیر.با.وجود.خشسکسالی.های.چند.سال.اخیر.خوزستان.و.
کاهش.تولید.برق.در.حال.تبدیل.شدن.به.فرصتی.بی.نظیر.برای.کارآفرینان.این.استان.است.
اســتان.خوزستان.شرایط.بسیاری.مناسبی.برای.اســتفاده.از.انرژی.های.نو.به.خصوص.
انرژی.خورشــیدی.دارد..به.دلیل.تابش.نور.خورشید.در.طول.روز،.منابع.خوبی.برای.تولید.
انرژی.خورشیدی.در.استان.وجود.دارد.که.می.توان.از.این.منابع.برای.کاهش.بار.شبکه.برق.
الکتریکی.اســتفاده.کرد..تولید.انرژی.خورشیدی.در.خوزستان.به.طور.جدی.دنبال.می.شود؛.
به.گونه.ای.که.از.ســال.های.گذشته.در.برخی.از.روســتاها.و.مناطق.صعب.العبور.که.امکان.
احداث.شــبکه.برق.الکتریکی.وجود.ندارد.از.پانل.های.خورشیدی.برای.تامین.روشنایی.و.

سایر.مصارف.استفاده.می.شود.
در.سال.های.88.تا.90.استفاده.از.انرژی.های.خورشیدی.ابتدا.در.روستاهای.صعب.العبور.ایذه،.
اللی،.دزفول،.مسجدسلیمان.و.تاالب.شادگان.انجام.شد..تاکنون.180.خانوار.روستایی.با.هزینه.

چهار.میلیارد.تومان.برای.تامین.برق.خود.از.انرژی.خورشــیدی.بهره.مند.شده.اند..نصب.پانل.بر.

هر.پشت.بام.خانه.روستایی.به.ازای.هر.کیلو.وات.16.تا.17.میلیون.تومان.هزینه.دارد..در.بحث.
تولید.انرژی.برق.از.انرژی.بادی.نیز.هم.اکنون.در.ماهشهر.این.انرژی.تولید.و.مصرف.می.شود.
با.توجه.به.اعتبار.اختصاص.یافته.برای.گســترش.اســتفاده.از.انرژی.تجدیدپذیر.برای.نصب.
پانل.های.خورشــیدی.می.توان.تا.پایان.امســال.از.450.مشــترک.خانگی.بــرای.نصب.پانل.
خورشــیدی.ثبت.نام.کرد.که.50.درصد.هزینه.آن.بر.عهده.وزارت.نیرو.است.که.در.این.صورت.

هزینه.نصب.پانل.خورشیدی.برای.هر.مشترک.بین.چهار.تا.پنج.میلیون.تومان.خواهد.بود.
همین.تمایل.به.ســمت.اســتفاده.از.انرژی.های.تجدید.پذیر.باعث.می.شود،.توجه.به.این.
بخش.از.سوی.کارآفرینان.با.بهره.مناسبی.همراه.باشد.و.به.عبارتی.از.هم.اکنون.شرکت.های.
خصوصی.باید.برنامه.ریزی.برای.ورود.به.این.صعت.را.داشــته.باشــند.تا.بازار.این.رشته.رو.به.

گسترش.در.دست.شرکت.های.غیر.استانی.نباشد.

  انرژی باد خزر جای سوخت فسیلی در مازندران را می گیرد؟

  انرژی های نو فرصتی برای کارآفرینی
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پنجره.ایرانیان؛.پس.از.افتتاح.نخســتین.نیروگاه.بادی.کشور.به.ظرفیت.100.مگاوات.

در.شهر.تاکستان.که.زمینه.90.میلیون.لیتر.صرفه.جویی.در.مصرف.گازوئیل.و.جلوگیری.

از.تولید.250.تن.گازکربنیک.را.مهیا.کرده.است.این.بار.با.حضور.وزیر.نیرو.بزرگ.ترین.
نیروگاه.بادی.ایران.در.منطقه.سیاه.پوش.طارم.استان.قزوین.به.بهره.برداری.رسید.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.ظرفیت.بزرگ.ترین.نیروگاه.بادی.منطقه.سیاه.پوش.طارم.

61.4.مگاوات.اســت.که.با.89.میلیون.یورو.معادل.800.میلیارد.تومان.و.با.اســتفاده.از.
جدیدترین.تکنولوژی.روز.دنیا.ساخته.شده.است.

جلوگیری.از.انتشــار.ســاالنه.110.هزار.تن.گازهای.گلخانــه.ای.و.کاهش.آلودگی.

محیط.زیســت.معادل.کاشت.1100.هکتار.جنگل.و.آلودگی.22.هزار.خودرو.و.نیز.تولید.

انرژی.پاک.الکتریکی.برای.بیش.از.75.هزار.خانوار.و.یا.250.هزار.نفر.جمعیت.از.دیگر.
ویژگی.های.نیروگاه.بادی.سیاه.پوش.قزوین.است.

ســعید.بهادیوند.چگینی.مدیرعامل.شــرکت.توزیع.نیروی.برق.استان.قزوین.در.این.

زمینه.گفت:.توســعه.انرژی.های.بادی.در.استان.قزوین.از.نگاه.اقتصادی.مهم.است.و.

هم.اکنون.تولید.بیش.از.ســه.هزار.مگاوات.برق.در.استان.قزوین.شامل.نیروگاه.گازی،.

بادی.و.خورشیدی.در.دست.اقدام.است.
وی.افزود:.به.منظور.توســعه.اســتفاده.از.انرژی.های.تجدید.پذیر.در.اســتان.قزوین،.
سازمان.انرژی.های.نو.ایران.نسبت.به.شناسایی.و.تهیه.اطلس.باد.برای.6.نقطه.مستعد.

قزوین.در.کوهین،.جرندق،.نیکویه،.شورجه،.کهک.و.پاپولی.اقدام.کرده.است.
چگینــی.می.گوید:.بــرای.احداث.نیروگاه.هــای.بادی.در.اســتان.قزوین.تاکنون17.
موافقت.نامــه.به.ظرفیت.579.مــگاوات.و.11.مورد.پروانه.بــه.ظرفیت.338.مگاوات.
صادر.شده.اســت..مدیرعامل.شرکت.توزیع.نیروی.برق.اســتان.قزوین.تصریح.کرد:.
همچنین3.نیروگاه.بادی.با.ظرفیت.134.مگاوات.در.حال.بهره.برداری.است.که.نیروگاه.
سبز.منجیل.با.17.مگاوات،.مپنا.با.55.مگاوات.و.آرین.مهپاد.با.62.مگاوات.از.اقدامات.

انجام.شده.است.
وی.با.بیان.اینکه.استان.قزوین.دارای.ظرفیت.بسیار.باالیی.در.تولید.انرژی.تجدیدپذیر.
اســت.تصریح.کرد:.تاکنون.نیروگاه.های.بزرگی.در.استان.قزوین.توسط.وزارت.نیرو.به.
بهره.برداری.رسیده.و.با.توجه.به.اینکه.قزوین.در.تونل.بادی.منجیل.قرار.دارد.می.توان.

از.این.ظرفیت.برای.افزایش.تعداد.توربین.های.بادی.و.تولید.انرژی.استفاده.کرد.

پنجره.ایرانیان؛.بنا.بر.گزارش.ســه.ماهه.بلومبرگ.نیوانرژی.

فاینانس،.ســرمایه.گذاری.جهانــی.روی.انرژی.های.پاک.در.

سه.ماهه.سوم.سال.میالدی.جاری.نسبت.به.مدت.مشابه.سال.
گذشته.6.درصد.کاهش.یافت.و.به.67.8.میلیارد.دالر.رسید.

به.گزارش.ایسنا،.سرمایه.گذاری.اروپا.بر.مبنای.ساالنه.یک.

درصد.رشــد.کرد.و.به.13.4.میلیارد.دالر.رســید.درحالی.که.

ســرمایه.گذاری.خورشــیدی.چین.23.درصد.کاهش.یافت..
آمریکا.و.ژاپن.نیز.شاهد.افت.سرمایه.گذاری.بودند.

این.گــزارش.یک.روز.پس.از.گــزارش.آژانس.بین.المللی.

انرژی.منتشر.شــد.که.هشدار.داد.رشــد.جهانی.انرژی.های.

تجدیدپذیــر.به.حــد.کافی.نبوده.تــا.روند.افزایش.انتشــار.

دی.اکســید.کربن.جهانی.را.معکوس.کنــد..درنتیجه.انتظار.
می.رود.در.سال.2018.برای.دومین.سال.متوالی.رشد.کند.

بنا.بر.پیش.بینی.آژانــس.بین.المللی.انرژی،.بیش.از.1000.

گیــگاوات.ظرفیت.تجدیدپذیــر.در.فاصله.ســال.2018.تا.

2023.اضافه.خواهد.شــد.و.پیش.بینی.بــرای.اروپا.بر.مبنای.

مناقصه.هــای.جدید.و.اهداف.جــوی.بلندپروازانه.2030.که.
اعالم.شده.است،.باال.رفته.است.

طبق.گزارش.بلومبرگ،.ســرمایه.گذاری.اروپایی.در.انرژی.

پاک.در.سه.ماهه.سوم.امسال.که.افت.سرمایه.گذاری.در.آلمان.

و.انگلیس.با.هزینه.باالتر.در.اســپانیا.و.هلند.جبران.شــد،.به.
میزان.یک.درصد.رشد.کرد.و.به.13.4.میلیارد.دالر.رسید.

ســرمایه.گذاری.آلمان.در.پروژه.های.انرژی.پاک.49.درصد.

بر.مبنای.ســاالنه.کاهش.یافت.و.به.1.3.میلیارد.دالر.رسید.و.

سرمایه.گذاری.انگلیس.در.انرژی.پاک.نیز.46.درصد.افت.کرد.
و.به.2.9.میلیارد.دالر.رسید.

بنا.بر.آمار..این.گزارش،.اسپانیا.باالترین.نرخ.سرمایه.گذاری.

سه.ماهه.از.سال.2011.را.ثبت.کرد.که.با.افزایش.11.برابری،.

به.1.9.میلیارد.دالر.بالغ.شد..سرمایه.گذاری.هلند.نیز.با.چهار.
برابر.افزایش،.به.1.1.میلیارد.دالر.رسید.

چیــن.بزرگ.ترین.ســرمایه.گذار.در.انرژی.پــاک.ماند،.اما.

مجموع.هزینه.این.کشــور.ثابت.بود.و.در.26.7.میلیارد.دالر.

ایستاد..هزینه.چین.برای.انرژی.خورشیدی.در.این.مدت.23.
درصد.افت.کرد.و.به.14.2.میلیارد.دالر.رسید.

در.گزارش.بلومبرگ.پیش.بینی.شــده.اســت.نصب.انرژی.

خورشیدی.جهانی.ممکن.است.در.سال.2018.برای.نخستین.

بــار.کاهش.پیدا.کند.که.تحت.تاثیر.کاهش.یارانه.چین.برای.
پروژه.های.خورشیدی.داخلی.خواهد.بود.

در.سرمایه.گذاری.آمریکا.نیز.شاهد.افت.بود.و.با.20.درصد.

کاهش،.به.11.4.میلیارد.دالر.رسید.درحالی.که.سرمایه.گذاری.
ژاپن.با.21.درصد.کاهش،.4.میلیارد.دالر.بود.

ســرمایه.گذاری.جهانی.در.انرژی.تجدیدپذیر.سال.گذشته.

3.درصد.رشــد.کرد.و.به.334.میلیارد.دالر.رسید.درحالی.که.

مجموع.ســرمایه.گذاری.از.سال.2010،.به.2.5.تریلیون.دالر.
بالغ.شد.

  سرمایه گذاری روی انرژی های پاک آب رفت

  توسعه نیروگاه های بادی در سرزمین بادها
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  بهره برداری از ۵00 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید 

پنجره.ایرانیان؛.وزیر.نیرو.گفت:.بر.اســاس.ارزیابی.صورت.

گرفته.بیش.از.50.گیگاوات.به.ظرفیت.بادی.اضافه.شــده.و.

به.ظرفیت.کلی.539.گیگاوات.رســیده.اســت.که.رشد.11.
درصدی.را.با.خود.به.همراه.داشته.است.

به.نقل.از.وزارت.نیرو،.رضا.اردکانیان،.در.مراســم.افتتاحیه.

سومین.کنفرانس.بین.المللی.انرژی.های.تجدیدپذیر.ایران.با.

بیان.این.مطلب.گفت:.در.ســال.های.اخیر.با.رشد.روزافزون.

تقاضای.انرژی،.گرایش.به.ســمت.اســتفاده.بیشتر.از.منابع.

انــرژی.تجدیدپذیر.به.دلیل.کاهــش.در.هزینه.آنها.افزایش.

یافته.و.انرژی.های.تجدیدپذیــر.به.عنوان.اولویت.مهمی.در.

سیاســتگذاری.های.کالن.اغلب.کشــورهای.جهان.جایگاه.
مهمی.پیدا.کرده.است.

وی.ادامه.داد:.بــا.نگاهی.اجمالی.به.بهــای.انواع.انرژی.

می.توان.پیش.بینــی.کرد.که.در.دهه.هــای.آینده.با.کاهش.

منابع.سوخت.های.فسیلی.و.افزایش.چشمگیر.ارزش.آنها.به.

طور.همزمان.و.از.سوی.دیگر.کاهش.هزینه.های.تولید.انرژی.

از.منابع.تجدیدپذیر،.از.منابع.فســیلی.عمدتا.به.عنوان.مواد.

اولیه.تولید.سایر.فرآورده.ها.اســتفاده.گردیده.و.منابع.انرژی.
تجدیدپذیر.جایگزین.مناسبی.برای.آن.ها.باشند.

وزیر.نیرو.با.تاکید.بر.اینکه.یکی.از.عمده.ترین.عوامل.موثر.

در.تولید.انرژی.برق.از.ســوخت.های.فسیلی.را.بهای.سوخت.

مصرفی.آن.ها.دانســت.و.افزود:.بــه.همین.دلیل.با.افزایش.

بهای.این.حامل.های.انــرژی،.قیمت.برق.تولیدی.نیز.تا.حد.

قابل.مالحظه.ای.افزایش.خواهد.یافت..در.خوش.بینانه.ترین.

حالــت.و.با.فرض.ثابت.ماندن.تقریبی.قیمت.ســوخت.های.

فسیلی.و.از.سوی.دیگر.تجاری.شدن.فناوری.های.تجدیدپذیر.

و.در.پــی.آن،.کاهش.تدریجی.بهای.انرژی.های.تجدیدپذیر.

و.افزایش.بــازده.و.بهره.وری.آن.ها،.بهــای.برق.تولیدی.از.

منابع.فســیلی.و.تجدیدپذیر.با.هم.برابر.شده.است..با.نگاهی.

اجمالی.به.آمارهای.جهانی.انرژی.در.ســال.2017.میالدی.

متوجه.می.شویم.که.رکوردهای.جدیدی.در.افزایش.ظرفیت.

برق.تجدیدپذیر.نصب.شــده.به.ثبت.رســیده.است..در.این.

ســال.با.نصب.159.گیگاوات،.مجموع.ظرفیت.نصب.شده.با.

احتساب.برق.آبی.بزرگ.به.حدود.دو.هزار.و.195.گیگاوات.و.

سرمایه.گذاری.جدید.در.حوزه.سوخت.)سوخت.های.زیستی(.

و.تولید.برق.از.منابع.تجدیدپذیر.در.سال.2017.میالدی.نیز.

به.297.8.میلیارد.دالر.و.با.احتساب.برق.آبی.بزرگ.به.319.8.
میلیارد.دالر.رسیده.است.

این.مقام.مســئول.با.اشــاره.بــه.اینکه.در.ســال.2017.

میالدی.ســرمایه.گذاری.های.جدیدی.در.حوزه.تولید.برق.از.

منابع.تجدیدپذیر.صورت.گرفته.اســت،.اظهار.کرد:.براساس.

ارزیابی.صورت.گرفته.بیش.از.50.گیگاوات.به.ظرفیت.بادی.

اضافه.شده.و.به.ظرفیت.کلی.539.گیگاوات.رسیده.است.که.

رشــد.11.درصدی.را.با.خود.به.همراه.داشته.است..همچنین.

ظرفیت.اضافه.شده.سیستم.های.فتوولتائیک.در.سراسر.جهان.

به.میزان.98.گیگاوات.رسیده.که.با.افزایش.33.درصدی.به.
402.گیگاوات.تا.انتهای.سال.2017.میالدی.رسیده.است.

اردکانیان.ادامه.داد:.براساس.پیش.بینی.های.صورت.گرفته.

در.سناریوی.نقشــه.راه.انرژی.های.تجدیدپذیر.که.از.سوی.

آژانس.بین.المللی.انرژی.های.تجدیدپذیر)آیرینا(.ارائه.شــده.

است،.ســهم.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.ســبد.انرژی.دنیا.تا.

ســال.2030.میالدی.تقریبا.دو.برابر.می.شود.)36.درصد.از.

کل.انرژی.مصرفی.دنیا(.که.این.مســئله.موجب.می.گردد.تا.

تولید.ناخالص.داخلی.در.جهان.بین.0.6.تا.1.1.درصد.نسبت.

بــه.حالت.عادی.افزایش.یابد.که.معادل.706.میلیارد.دالر.تا.
1.3.تریلیون.دالر.است.

بــه.گفته.این.مقام.مســئول.این.تعامالت.چه.در.ســطح.

دوجانبه.با.برخی.کشــورها.و.چه.در.ســطح.ســازمان.های.

منطقه.ای.و.جهانی،.چشــم.انداز.بهتری.برای.نیل.به.اهداف.

توسعه.ای.انرژی.های.تجدید.پذیر.ایجاد.کرده.و.شبکه.ای.از.

عوامل.موثر.واجد.توانمندی.های.فنی.و.سیاســت.گذاری.در.
راستای.توسعه.انرژی.های.تجدیدپذیر.فراهم.آورده.است.

وی.در.بخش.دیگری.از.ســخنان.خود.با.اشــاره.به.اینکه.

ایران.دارای.پتانســیل.فراوان.انرژی.های.تجدیدپذیر.بادی،.

خورشیدی،.زیســت.توده.و.زمین.گرمایی.اســت،.بیان.کرد:.

براســاس.مطالعات.انجام.شده.مقدار.پتانســیل.فنی.انرژی.

بــادی.در.ایران.بیش.از.140.هزار.مگاوات.برآورد.شــده.که.

از.ایــن.میزان.بیش.از.30.هزار.مــگاوات.به..صورت.عملی.

برآورد.می.گردد..برآوردهای.اولیه.در.حوزه.انرژی.خورشیدی.

نیز.نشــان.دهنده.آن.اســت.که.در.مساحتی.بیش.از.دو.هزار.

کیلومترمربع،.امکان.نصب.بیش.از.60.هزار.مگاوات.نیروگاه.

حرارتی.خورشــیدی.در.کشور.وجود.دارد...براساس.مطالعات.

اکتشــافی.انجام.شــده.در.حوزه.انرژی.زمین.گرمایی،.ایران.

دارای.15.منطقه.مستعد.زمین.گرمایی.است.که.فقط.در.یکی.

از.این.مناطق.که.در.مشکین.شــهر.است،.ظرفیت.مخزن.در.

حدود.250.مگاوات.الکتریکی.و.هزار.و.250.مگاوات.حرارتی.
تخمین.زده.می.شود.

وی.تاکیــد.کرد:.پتانسیل.ســنجی.اولیه.تئــوری.صورت.

گرفته.برای.شــهرهای.باالی.250.هــزار.نفر.از.منابع.زباله.

نشــان.می.دهد.که.بیــش.از.هزار.مــگاوات.ظرفیت.انرژی.

زیســت.توده.در.کشور.وجود.دارد..با.توجه.به.پتانسیل.باالی.

ایران.در.تمامی.حوزه.ها.و.از.ســوی.دیگر.تعرفه.های.جذاب.

خرید.تضمینی.بــرق.تولیدی.از.نیروگاه.هــای.تجدیدپذیر،.

سرمایه.گذاری.در.تمامی.زمینه.های.یادشده.از.جذابیت.بسیار.
زیادی.برای.سرمایه.گذاران.بخش.خصوصی.برخوردار.است.
اردکانیان.با.تاکید.بر.اینکه.در.راســتای.دستیابی.به.توسعه.
پایدار.اقدامات.مهمی.در.توســعه.منابــع.انرژی.تجدیدپذیر.
انجام.شــده.است،.عنوان.کرد:.براین.اســاس.شاهد.رویداد.
مهمــی.در.زمینه.خرید.تضمینی.برق.تولیدی.از.منابع.انرژی.
تجدیدپذیر.از.بخش.خصوصی.در.کشــورمان.بوده.ایم.که.بر.
اســاس.آن،.در.نظام.تعرفه.ای.جدید.برخالف.گذشــته.برق.
تولیدی.از.منابع.مختلــف.تجدیدپذیر.با.قیمت.های.متفاوتی.
خریداری.می.شود.که.به.این.ترتیب.تعادلی.در.این.عرصه.ایجاد.
شده.اســت.تا.ســرمایه.گذاران.با.اطمینان.خاطر.و.پذیرفتن.
ریســک.کمتر.به.این.حوزه.ورود.کرده.و.به.فعالیت.بپردازند..
براین.اســاس.و.با.متعادل.تر.شدن.قیمت.های.پیشنهادی،.در.
اردیبهشت.ماه.1395.تعرفه.های.جدیدی.از.سوی.وزارت.نیرو.
اعالم.گردید.و.این.مســئله.به.اطمینان.بیشــتر.برای.خرید.
برق.از.تولیدکنندگان.و.متضرر.نشــدن.شبکه.برق.سراسری.

و.دولت.انجامید.
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  دانشگاه فردوسی به چراغ های روشنایی خورشیدی مجهز شد
پنجره.ایرانیان؛.در.راستای.برنامه.دانشگاه.سبز،.چراغ.های.روشنایی.خورشیدی.مجهز.

به.حسگرهای.روشنایی.و.حرکتی.در.دانشگاه.فردوسی.مشهد.ساخته.و.نصب.شد.
به.نقل.از.دانشگاه.فردوسی.مشهد،.محمود.رضا.گلزاریان.عضو.هیات.علمی.دانشکده.
کشــاورزی.و.مجری.این.طرح.گفت:.این.چراغ.های.خورشیدی.قابلیت.تامین.روشنایی.
20.درصد.از.زمان.غروب.تا.طلوع.آفتاب.را.داشــته.و.مجهز.به.سنســور.حرکتی.برای.

فعال.سازی.100.درصد.روشنایی.در.پاسخ.به.عامل.حرکت.است.
وی.افزود:.هر.چراغ.در.ارتفاع.3.متر.نصب.شده.و.قابلیت.روشنایی.فضایی.با.حداقل.
قطر.3.متر.در.حالت.روشنایی.20.درصد.و.5.متر.در.صورت.روشنایی.100.درصد.است..
این.پژوهشــگر.تاکید.کرد:.این.سامانه.دارای.استاندارد.باالی.آی.پی.65.بوده.است.که.
بیانگر.مقاومت.ســامانه.روشنایی.در.برابر.شرایط.جوی.متفاوت.از.جمله.گرد.و.خاک.و.

بارندگی.است.
گلزاریان.عنوان.کرد:.تمامی.هزینه.های.قطعات.و.ساخت.و.پیاده.سازی.این.دو.سامانه.
خورشــیدی.که.بالغ..بر.2.میلیون.تومان.است.توســط.اعضای.گروه.تأمین.شده.است..
درحال.حاضر.این.چراغ.ها.در.راهروی.ورودی.به.مجموعه.آزمایشــگاه.های.بیوسیستم.

دانشکده.کشاورزی.دانشگاه.فردوسی.مشهد.نصب.شده.است.

پنجره.ایرانیان؛.یک.دســتگاه.هیبریدی.جدید.می.تواند.از.

فتوسنتز.مصنوعی.برای.تجزیه.آب.به.هیدروژن.و.اکسیژن.
استفاده.کند.و.انرژی.اضافی.را.به.عنوان.برق.ذخیره.کند.
بــه.گزارش.ایســنا.و.به.نقــل.از.گیزمــگ،.یکی.از.
روش.هــای.اصلی.تولیــد.هیدروژن.برای.ســلول.های.
ســوختی،.استفاده.از.فتوسنتز.مصنوعی.برای.تجزیه.آب.
به.هیدروژن.و.اکسیژن.است،.اما.این.دستگاه.ها.هنوز.در.

بهره.وری.دچار.مشکل.هستند.
اکنون.یک.دســتگاه.ترکیبی.جدید.ممکن.است.با.تولید.
هیــدروژن.و.برق،.قادر.به.بازیابی.مقداری.از.انرژی.تجزیه.
که.هدر.مــی.رود،.باشــد..گام.های.بزرگــی.در.راه.تولید.
هیدروژن.از.فتوســنتز.مصنوعی،.بهبود.بهره.وری،.کاهش.
هزینه.ها.و.توسعه.سیستم.های.هوشــمند.برای.آن،.مانند.

راهروهایی.که.در.اقیانوس.شــناور.می.شوند.و.هیدروژن.را.
از.آب.به.دست.می.آورند،.برداشته.شده.است.

اما.باوجود.این.پیشرفت.ها،.بازدهی.و.بهره.وری.همچنان.

یک.مشــکل.است..بســیاری.از.دســتگاه.های.فتوسنتز.

مصنوعی.در.مقایســه.با.سیســتم.های.فتوولتائیک.رایج.

که.اغلب.نرخ.تبدیل.آنها.20.درصد.اســت.و.تا.45.درصد.

افزایش.یافته.اســت،.تنها.می.توانند.درصدی.تک.رقمی.از.
نور.خورشید.را.که.به.آنها.برخورد.می.کند،.استفاده.کنند.

محققان.دانشــگاه.برکلی.و.مرکز.مشــترک.فتوســنتز.

مصنوعــی.در.مطالعه.جدید.خود،.اجزای.غیر.ســیلیکونی.

دســتگاه.های.تجزیه.آب.را.مقصر.کاهش.اثربخشــی.آنها.

می.دانند..گیدئون.ســگو،.نویســنده.اصلی.ایــن.مطالعه.

می.گوید:.اســتفاده.از.اجــزای.غیر.ســیلیکونی.مثل.این.

اســت.که.همیشــه.با.دنده.یک.رانندگی.کنید..انرژی.که.

شــما.می.توانید.برداشت.کنید،.بســیار.زیاد.است،.اما.چون.

ســیلیکون.در.حداکثــر.قدرت.خود.عمــل.نمی.کند،.اکثر.

الکترون.هــای.برانگیخته.در.ســیلیکون.جایی.برای.رفتن.
ندارند،.بنابراین.انرژی.خود.را.از.دست.می.دهند.

پاسخ.ممکن.اســت.به.طرز.شــگفت.آوری.ساده.باشد:.

چرا.نگذاریم.که.این.الکترون.ها.خارج.شــوند؟.برای.انجام.

این.کار،.محققان.یک.تماس.الکتریکی.دوم.را.به.پشــت.

اجزای.سیلیکونی.دســتگاه.اضافه.کردند..این.کار،.جریان.

تولید.شده.توسط.انرژی.نور.خورشید.را.تقسیم.کرد.و.اجازه.

داد.تــا.مقداری.از.جریان،.آب.را.به.هیدروژن.و.اکســیژن.

تجزیه.کنــد.و.مقداری.از.آن.به.عنوان.برق.ذخیره.شــود..

محققان.این.دستگاه.جدید.را.ســلول.الکترومغناطیسی.و.
ولتاژ.ترکیبی )HPEV(.نامیده.اند.

محققان.محاســبه.کردند.که.یک.دســتگاه.فتوســنتز.

مصنوعی.معمولی.با.اســتفاده.از.ســیلیکون.و.بیســموث.

وانــادات )bismuth vanadate(.می.تواند.کارایی.

.HPEV.6.8.درصدی.داشته.باشد..در.حالی.که.یک.سلول

با.استفاده.از.اجزای.مشابه،.13.4.درصد.انرژی.خورشیدی.

بیشــتری.را.به.برق.تبدیل.می.کند.که.به.همراه.6.8.درصد.

تولید.هیدروژن،.سلول.دارای.کارایی.ترکیبی.20.2.درصد.

خواهد.بود..محققان.ابتدا.طراحی.HPEV.خود.را.با.اجرای.

شبیه.ســازی،.قبل.از.ساخت.نمونه.اولیه،.آزمایش.کردند.و.
به.خوبی.کار.کرد.

ایــن.تیم.قصــد.دارد.همچنــان.به.بهبود.دســتگاه.و.

همچنین.بررسی.برنامه.های.دیگر،.از.جمله.کاهش.انتشار.
دی.اکسیدکربن.ادامه.دهد.

  تبدیل نور خورشید و آب به هیدروژن و برق
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پنجره.ایرانیان؛.محققان.کشــورمان.بــا.به.کارگیری.اصول.انــرژی.امواج،.امکان.
استحصال.انرژی.برق.از.دریای.خزر.را.برمبنای.تئوری.»نهنگ.مقتدر«.برآورد.کردند.
به.گزارش.خبرنگار.مهر،.محققان.کشورمان.با.به.کارگیری.اصول.یکی.از.مهم.ترین.
انرژی.ها.یعنی.انرژی.امواج،.سعی.کرده.اند.امکان.استحصال.این.انرژی.از.دریای.خزر.

را.برآورد.کنند.
ســال.ها.پیش،.مرکز.علوم.و.تکنولوژی.ژاپــن.به.منظور.تامین.انرژی.جهت.صنایع.
ماهیگیری.که.در.محدوده.ساحل.فعالیت.می.کردند،.تالش.کرد.تا.در.زمینه.استحصال.
انرژی.از.امواج.دریا.به.طور.جدی.وارد.عمل.شود..این.مرکز.به.طور.ویژه.از.سال.1987.

فعالیت.خود.را.در.مورد.دستگاه.Mighty.whale.آغاز.کرد.
این.دستگاه.عالوه.بر.تبدیل.انرژی.موج.به.الکتریسیته،.می.توانست.با.کاهش.ارتفاع.
موج.خروجی.از.دســتگاه،.موجب.آرام.تر.شــدن.دریا.در.پایین.دست.و.در.نتیجه.رونق.
ورزش.های.دریایی.شــود..بازدهی.باال.و.هزینه.پایین.جهت.مهار.در.دریا.نســبت.به.

سایر.دستگاه.های.مشابه.از.امتیازات.دیگر.آن.به.شمار.می.رفته.است.
این.دستگاه.که.شاید.بتوان.آن.را.»نهنگ.مقتدر«.ترجمه.کرد،.به.گفته.متخصصان.
دانشگاهی،.یک.دستگاه.شناور.مبدل.انرژی.است.که.بر.پایه.امواج.اقیانوس.ها.طراحی.

شده.است.
این.دستگاه.به.وسیله.چند.توربین.و.محفظه.هوا،.انرژی.موج.را.به.انرژی.الکتریکی.
تبدیل.می.کند..برای.جلوگیری.از.حرکت.دســتگاه.روی.آب،.آن.را.با.استفاده.از.کابل.

و.زنجیر.در.جای.خود.نگه.می.دارند.
در.این.دســتگاه.جالب،.هر.محفظه.هوا،.یک.ورودی.جهت.موج.در.زیر.سطح.دریا.
دارد..زمانی.که.موج.داخل.محفظه.هوا.می.شــود،.سطح.آب.در.داخل.محفظه.باال.و.
پایین.می.رود.که.ســبب.یک.جریان.هوای.رفت.و.برگشــتی.در.قسمت.نازل.که.در.

بخش.باالی.محفظه.قرار.دارد.می.شود..این.جریان.هوا.به.کمک.یک.توربین.که.در.

قسمت.باالی.محفظه.هوا.قرار.دارد.برق.تولید.می.کند.و.به.این.عملیات.اصل.ستون.
نوسانگر.می.گویند.

از.ایــن.رو.محققان.کشــورمان،.با.توجه.به.اهمیت.تولیــد.انرژی.های.نو.به.ویژه.با.

اســتفاده.از.امواج.دریایی،.در.این.خصوص.پژوهشی.را.به.انجام.رسانده.اند.که.در.آن،.

پتانســیل.این.دستگاه.برای.تولید.انرژی.الکتریکی.از.امواج.دریای.خزر.مورد.بررسی.
واقع.شده.است.

اولین.نمونه.آزمایشــی.نهنگ.مقتدر.توســط.کشــور.ژاپن.طی.سال.های.1998..تا.

2000..میالدی.طراحی.و.به.بهره.برداری.رســید.که.نتیجه.آن.تولید.الکتریســیته.به.

مقدار.83.65.مگاوات.یا.به.عبارتی،.6.37.کیلووات.به.ازای.هر.ساعت.در.طول.731.
روز.بود.

برای.انجام.تحقیق.کاربردی.مورد.اشاره،.پژوهشگران.دانشکده.علوم.و.فنون.نوین.

دانشــگاه.تهران.به.عنوان.مجریان.پژوهش،.اطالعات.مربوط.به.مشــخصات.امواج.

مربوط.به.دو.ایســتگاه.نکا.و.امیرآباد.را.که.توسط.پژوهشگاه.ملی.اقیانوس.شناسی.و.

علوم.جوی.در.طی.یک.ســال.ثبت.شده.بود،.تهیه.کرده.و.سپس.درصد.فراوانی.دوره.

زمانی.و.ارتفاع.موج.در.هر.فصل.را.محاســبه.و.جدول.بندی.کردند.تا.بر.اســاس.آن،.
قابلیت.دستگاه.فوق.مورد.بررسی.قرار.گیرد.

نتایج.بررسی.های.این.پژوهشگران.نشان.می.دهد.که.میزان.تولید.توان.نمونه.اولیه،.

6.37.کیلووات.به.ازای.هر.ســاعت.بوده.که.این.مقدار.به.دوره.زمانی.وابســته.است..

بر.این.اســاس،.بازدهی.این.دســتگاه.در.ارتفاع.های.مختلف.در.دوره.زمانی.6.الی.8.

ثانیه.دارای.مقادیر.بیشــتر.از.10.درصد.و.در.حدود.7.ثانیه.دارای.بیشترین.مقدار.خود.
خواهند.بود.

  تولید برق از امواج دریای خزر به کمک »نهنگ مقتدر« بررسی شد
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پنجره.ایرانیــان؛.دولت.دوازدهــم.طرح.های.حمایتی.

را.بــرای.توســعه.تجدیدپذیرهــا.در.نظــر.گرفته.که.

امکان.صادرات.برق.و.حمایت.از.بومی.ســازی.فناوری.
نیروگاه.های.تجدیدپذیر.و.پاک.از.آن.جمله.است.

به.گزارش.ایســنا،.ظرفیت.نصب.شــده.انرژی.های.

تجدیدپذیر.کشور.تا.برنامه.ششم.توسعه.باید.به.5000.

مگاوات.برســد،.بر.این.اساس.دولت.دوازدهم.در.چهار.

ســاله.کاری.خود.هــدف.4000.مگاواتــی.را.در.نظر.

گرفته.و.این.در.شرایطی.است.که.ظرفیت.فعلی.نصب.

شــده.تجدیدپذیرها.به.بیش.از.650.مگاوات.رسیده.و.

پیش.بینی.می.شــود.که.تا.پیک.تابســتان.سال.1398.

حــدود.500.مگاوات.ظرفیت.جدید.نیــز.به.واحدهای.
فعلی.افزوده.شود.

در.این.راســتا.وزارت.نیرو.چتر.حمایتی.خود.را.برای.

انرژی.هــای.تجدیدپذیــر.باز.کرده.تا.جایــی.که.اخیرا.

دســتورالعملی.با.عنوان.حمایت.از.بومی.سازی.فناوری.

نیروگاه.های.تجدیدپذیر.و.پاک.از.سوی.وزیر.نیرو.جهت.

اجرا.ابالغ.شد.که.ظرفیت.بسیار.خوبی.برای.حمایت.از.

توسعه.فناوری.و.ســاخت.داخل.تجهیزات.و.ملزومات.
تولید.انرژی.های.تجدیدپذیرو.پاک.را.فراهم.می.کند.

بر.اساس.این.دستورالعمل.که.در.اجرای.تبصره.ماده.6.

آیین.نامه.اجرایی.ماده.61.قانون.اصالح.الگوی.مصرف.

انرژی،.ابالغ.شده.است،.نیروگاه.های.تجدیدپذیری.که.

از.تجهیزات.بومی.ســازی.شده.استفاده.کنند،.از.ضریب.

تشــویق.در.نرخ.خرید.تضمینی.برق.برخوردار.خواهند.

شد.و.متناسب.با.میزان.بومی.سازی.فناوری،.نرخ.خرید.

برق.ایــن.نیروگاه.ها.تا.30.درصد.نســبت.به.نرخ.پایه.
افزایش.خواهد.یافت.

در.ایــن.میان.باید.به.این.مســئله.نیز.توجه.کرد.که.

چرخه.فنــاوری.از.ایده.پــردازی.و.تولید.علــم.آغاز.و.

با.تولید.فناوری.و.صنعتی.ســازی.تکمیل.می.شــود.و.

نهایتا.با.تجاری.ســازی.به.تولید.ثــروت.منجر.خواهد.

شــد.که.الزامات.این.چرخــه.به.خوبــی.در.آیین.نامه.

مصوب.پیش.بینی.شده.به.گونه.ای.که.امتیاز.فناوری.و.

بومی.سازی.بر.اساس.سه.شاخص.ساخت.داخل.اجزای.

نیروگاه،.طراحی.داخل.و.دانش.فنی.بومی.توســعه.یافته.
برای.هر.یک.از.اجزای.نیروگاه.محاسبه.می.شود.

بر.این.اســاس،.امتیاز.ساخت.داخل.متناسب.با.سهم.

تولید.و.اشــتغال.زایی.در.ایران،.امتیــاز.بخش.طراحی.

داخل.بر.اساس.سهم.به.کارگیری.توان.مهندسی.ایرانی.

در.طراحــی.و.امتیاز.بخش.توســعه.دانش.فنی.بومی،.

متناسب.با.سهم.دانش.فنی.توسعه.یافته.در.ایران.تعیین.

می.شــود.و.هر.سه.شــاخص.فوق.وزنی.برابر.در.تعیین.
امتیاز.فناوری.خواهند.داشت.

بر.اســاس.این.مصوبه.مقرر.شــده.تا.پس.از.تعیین.

امتیاز.فناوری.اجزای.مختلف.بومی.سازی.شده،.ضریب.

تشــویق.از.جمع.وزنی.امتیاز.فنــاوری.اجزای.نیروگاه.

بر.اساس.جداول.مندرج.در.دســتورالعمل.تعیین.شود؛.

این.امتیاز.بر.اساس.گزارش.تخصصی.پژوهشگاه.نیرو.

در.کارگروهی.متشــکل.از.رئیس.ســاتبا.و.نمایندگان.

تام.االختیار.وزارت.صنعت،.معــدن.و.تجارت،.معاونت.

علمی.و.فناوری.ریاســت.جمهوری،.صندوق.نوآوری.و.
شکوفایی.و.سازمان.ملی.استاندارد.به.تصویب.می.رسد.
در.این.راســتا.به.منظــور.حمایت.از.ســرمایه.گذاری.در.
بومی.ســازی.نیز.مقرر.شــده.است.ســاتبا.با.شرکت.هایی.
که.برنامه.فنی.اجرایی.مناســب.برای.توســعه.دانش.فنی.
و.ســاخت.داخل.تجهیزات.داشته.و.گواهی.مربوطه.را.اخذ.
کرده.باشند،.قرارداد.بلندمدت.خرید.برق.منعقد.کند.که.این.
قراردادها.قابل.واگذاری.به.سایر.سرمایه.گذاران.خواهد.بود.
بی.شــک.ایجــاد.فرصت.و.بــازار.ســرمایه.گذاری.
انرژی.هــای.تجدیدپذیر.برای.عمــوم.مردم،.ظرفیت.و.
بستر.مناسبی.برای.توسعه.فناوری.های.مرتبط.و.نهایتًا.
رشد.اقتصادی.دانایی.محور.در.کشور.را.فراهم.می.کند.و.
با.ایجاد.ساز.و.کار.شفاف.و.ساده.حمایت.از.بومی.سازی،.
صنعتگران.و.محققان.کشــور.می.توانند.به.راحتی.از.این.

تشویق.های.قانونی.برخوردار.شوند.
رضــا.اردکانیان،.وزیر.نیرو،.نیــز.وعده.هایی.را.برای.
حمیت.از.سرمایه.گذاران.این.حوزه.داده.و.صراحتا.اعالم.
کرده.است.که.امکانی.را.فراهم.کرده.ایم.و.دستورالعمل.

آن.نیز.ابالغ.شــده.است.که.ســرمایه.گذاران.مختلف.

بخش.خصوصی.بتوانند.نســبت.به.انعقاد.قراردادهای.

صادرات.برق.به.کشورهای.همســایه.اقدام.کنند.و.ما.

تنها.تسهیالت.الزم.برای.این.بخش.را.فراهم.و.شبکه.
را.در.اختیار.آن.ها.بگذاریم.

وی.با.اشاره.به.این.که.امکان.صادارت.برق.به.تمامی.

کشــورهای.همســایه.وجود.دارد،.ابراز.کرد:.ما.در.این.

بخش.صرفا.بابت.تســهیلی.کــه.فراهم.می.کنیم،.حق.

ترانزیتــی.را.دریافــت.خواهیم.کرد.کــه.از.این.حیث.

فرصت.های.شــغلی.بیش.تری.به.ویژه.در.دشــت.های.
وسیع.کشور.فراهم.خواهد.شد.

اما.با.توجه.به.قراردادهای.منعقدشــده.و.پیگیری.های.

صورت.گرفته،.قرار.شــده.تا.تابســتان.سال.1398.حدود.

500.مگاوات.نیروگاه.تجدیدپذیــر.جدید.به.بهره.برداری.

برسد،.هم.چنین.با.درنظر.گرفتن.اهداف.مندرج.در.برنامه.

ششم.توسعه.مبنی.بر.افزایش.سهم.پنج.درصدی.ظرفیت.

مولدهای.تجدیدپذیر.تا.پایان.برنامه.که.رسیدن.به.ظرفیت.
5000.مگاوات.مولد.تجدیدپذیر.در.کشور.نصب.شود.

در.مجموع.بــه.اعتقاد.کارشناســان،.رویکرد.دولت.

نســبت.به.تجدیدپذیرها.بســیار.امید.بخش.است.اما.

باتوجه.به.پتانســیل.های.موجود.در.ایــن.حوزه.انتظار.

می.رود.که.نگاه.پیگیر.دولت.در.این.بخش.پررنگ.بماند.
و.در.آینده.نزدیک.شاهد.شکوفایی.این.حوزه.باشیم.

  چتر حمایتی وزارت نیرو بر سر تجدیدپذیرها باز شد
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  استفاده خالقانه از سنگ در نمای خارجی

پنجره.ایرانیان؛.در.نمای.یک.ساختمان.واقع.در.شهر.احمدآباد.هندوستان.به.صورت.
خالقانه.ای.از.سنگ.استفاده.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.یک.بنای.مســتحکم.مانند.یک.قلعه.در.مرکز.یک.

..Dhrangadha.چشــم.انداز.ســبز،.از.زیبایی.درون.آن.محافظت.می.کند..سنگ

نمای.بیرونی.ســاختمان.را.مانند.یک.زره.می.پوشاند..بخش.خصوصی.فضای.داخلی.

این.ســاختمان.به.صورت.چلیپا.ساخته.شده.است،.تا.کیفیت.تهویه.را.بهبود.بخشد.و.

همچنین.اتصال.داخلی.زندگی.روزمره.را.آســان.سازد..عرض.بازوی.چلیپا..تا.انتهای.

باغچه.ادامه.دارد..این.ســنگ.در.اکثر.معماری.های.باســتانی.شهر.احمدآباد.استفاده.

می.شــود،.اما.این.بار.در.قالب.معماری.مدرن.به.کار.رفته.است..نزدیکی.به.معدن.این.

ســنگ،.اســتقامت.و.همچنین.کیفیت.آن.به.انتخاب.این.سنگ.برای.پوشش.نمای.

بیرونی.منجر.شد..برای.مقابله.با.نور.شدید،.فضای.داخلی.با.دیواره.ها.و.کف.تیره.رنگ.
پوشیده.شده.است.تا.انعکاس.شدید.نور.را.کاهش.دهد.
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  آشنایی با سبک معماری دیکانستراکشن

پنجره.ایرانیان؛.معماری.دیکانستراکشــن.یکی.از.سبک.های.مدرنی.است.که.هنوز.
چندان.رواج.نیافته.است.

به.نقل.از.وبسایت.خط.معمار،.دیکانستراکشن.در.فارسی.ساختارزدایی،.شالوده.شکنی،.

واسازی،.بنیان.فکنی.و.ساختارشــکنی.ترجمه.شده.است..شالوده.شکنی.های.صورت.

گرفته.در.طراحی.حجم.معماری.یک.ســاختمان.یا.طراحی.نما.را.می.توان.معماری.بر.
اساس.این.سبک.دانست.

ســبک.معماری.دیکانستراکشــن،.در.ایــران.چندان.پرطرفدار.نیســت.و.جایگاه.

چندانــی.ندارد..در.دنیا.نیز.اوضاع.بهتر.از.این.نیســت.و.معماران.محدودی.هســتند.

که.ســاختمان.هایی.بر.اساس.ویژگی.های.این.ســبک.خلق.می.کنند..یکی.از.دالیل.

اصلی.این.امر،.دانش.و.تکنولوژی.اجرای.چنین.پروژه.هایی.است..قطعا.یک.معماری.

ساختارشــکن،.نیاز.بــه.دانش.اجرایی.ساختارشــکنانه.نیز.خواهد.داشــت..در.اینجا.
تصاویری.از.نمونه.های.این.سبک.ارائه.شده.است.
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  ایجاد نمای هندسی در معماری مدرن

پنجره.ایرانیان؛.یک.ســاختمان.با.86.واحد.در.پاریس.ساخته.شده.و.نمایی.هندسی.
برای.آن.طراحی.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.پروژه.حاضر.واقع.در.شــهر.پاریس،.دارای.86.واحد.

اســت..این.پروژه.شــامل.سه.بخش.مجزا.از.هم.می.باشــد..هر.ساختمان.دارای.یک.

برآمدگی.است.که.این.برآمدگی.به.عنوان.یک.ایوان.سرپوشیده.در.امتداد.سالن.نشیمن.

دیده.می.شــود..این.ایوان.ها،.بسته.به.موقعیتشان.در.ســاختمان.به.صورت.متناوب.و.

متضــاد.قرار.گرفته.اند..این.پروژه.یک.مقیاس.مداخله.ای.را.ارائه.می.دهد.که.در.تمامی.

جهات.جذاب.به.نظر.می.رســد..ظاهر.ساختمان.مســکونی.شگفتی.منحصر.به.فردی.

را.نمایش.می.دهد..ســاختار.پروژه.ســاده.و.مقتدر،.بر.انتخاب.مصالح.تاکید.می.کنند:.

پایه.بتنی،.فلز.در.نمای.ســاختمان..ایوان.ها.نیز.در.بخش.داخلی.از.چوب.پوشش.داده.

شــده.است..در.تراس.ها.نیز.گیاهان.متفاوتی.کاشته.شده.اند..این.ساختار.با.هدف.ارائه.

کیفیت.باالی.زیســت.محیطی،.نیاز.به.ساخت.و.ساز.با.صرفه.جویی.در.مصرف.انرژی.

دارد..مصالح.به.کار.رفته.در.این.پروژه.)بتن،.فلز،.چوب(.بر.روی.کنتراســت.و.تکمیل.
آن.نقش.دارند.و.ترکیب.استداللی.و.ساختار.مجسمه.ای.شکل.آن.را.تقویت.می.کنند.
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  حجم بتنی ساختمانی اداری در اوزاکو

پنجره.ایرانیان؛.ســاختمانی.در.شــهر.اوزاکوی.ژاپن.مانند.یک.حجم.بتنی.ســاخته.
شده.است.

به.نقل.از.وبسایت.خط.معمار،.این.ساختمان.مانند.یک.حجم.بتنی.با.ابعاد.8.در.12.5.

در.12.5.مترمربع.اســت..نور.طبیعی.از.طریق.پنجره.مثلثی.شکل.در.سقف.ساختمان.

به.ســمت.فضای.خالی.که.توسط.شیب.مایل.دیوار.و.راه.پله.اصلی.ایجاد.شده.می.تابد.

و.طیف.های.متفاوتی.از.نور.را.در.طول.روز.نشــان.می.دهد..به.گفته.طراح،.این.پروژه.

انعکاس.تعبیری.از.یک.هنر.ژاپنی،.یعنی.راکوگو.اســت،.که.پیچیدگی.زندگی.روزمره.

انســان.را.با..اجرای.پروکســی.های.محدود.بیان.می.کند..جامعــه.معاصر.برای.مردم.

تنهایی.را.به.ارمغان.آورده.اســت..همان.طــور.که.هنرمندان.راکوگو.تالش.می.کنند.تا.

ذهن.پراکنده.مردم.را.به.هم.پیوند.دهند،.این.معماری.نیز.خواســت.اســت.روح.تمام.
افرادی.را.که.در.اینجا.گرد.هم.آمده.اند.به.هم.پیوند.دهد.
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  ساخت مسجد معاصر دوبی با ماهیت معنوی نور

پنجره.ایرانیان؛.در.طراحی.و.ساخت.مسجدی.در.دوبی،.ماهیت.الهی.و.طبیعت.مقدس.
نور.به.عنوان.نقطه.اصلی.در.نظر.گرفته.شده.است.

بــه.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.معمــاران.این.پروژه،.محمــد.مومن.آبادی.و.مهدی.

علیبخشیان،.ماهیت.الهی.و.طبیعت.مقدس.نور.را.به.عنوان.نقطه.آغاز..برای.طرح.مسجد.

نمادین.معاصر.دوبی.لحاظ.کرده.اند..دو.ســطح.اصلی.به.سمت.جنوب.غربی.ساختمان،.

رو.به.قبله،.چرخیده.اســت..این.سازه.هندسی.نور.و.سایه.را.به.گونه.ای.با.هم.در.آمیخته.

اســت.که.به.درک.فضای.معنوی.منجر.می.شود..در.ســاختمان.با.استفاده.از.نور.جنوب.

غربــی.به.عنوان.ابزار.اصلی.فضا،.لینک.های.هماهنگی.را.مانند.فضای.خدماتی.و.فضای.

حایل،.میان.دو.ســطح.فضای.نمــاز.خواندن.ایجاد.می.کند..از.دیگــر.عملکردهای.این.

مســجد.می.توان.به.فضای.فرهنگی،.فضاهای.خدماتی.و.سالن.های.استراحت.اشاره.کرد.

که.در.امتداد.محور.مرکزی.واقع.شــده.اند..معماران.سیستم.پوسته.ای.GFRC.)بتن.آرمه.

شیشــه.ای(.را.برای.پوشش.ساختمان.مسجد.پیشنهاد.کردند.که.توسط.سازه.فوالدی.در.
هماهنگی.با.نظم.هندسی،.پشتیبانی.می.شود..



ری
عما

ر م
بـا

اخ
13

ه.4
ـار
شم

...
97
ذر.

..آ
م..

ده
واز
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

87

  طراحی داخلی فروشگاه پوشاک مردانه 

پنجــره.ایرانیان؛.فضای.داخلی.شــعبه.یکی.از.برندهایی.پوشــاک.ایتالیایی.در.ژاپن.
به.صورت.ترکیبی.از.سبک.های.مدرن.و.صنعتی.طراحی.شده.است.

به.نقل.از.وبسایت.خط.معمار،.برند.ایتالیایی.پوشاک.مردانه Stone Island یکی.از.

برندهای.نسبتا.بزرگ.پوشاک.مردانه.است.که.شعبه.های.بسیاری.در.سراسر.دنیا،.به.ویژه.

شــهرهای.مهم.دارد..این.برند،.به.تازگی.شعبه.خود.در.شــهر.توکیو.را.راه.اندازی.کرده.

اســت..منطقه.و.خیابان.آئویاما.یکی.از.بزرگترین.خیابان.های.مرکز.خرید.در.شهر.توکیو.

اســت.که.شهرتی.جهانی.دارد.و.بســیاری.از.برندهای.پوشاک.و.مد.دنیا،.در.این.خیابان.

شــعبه.دارند..این.تولیدکننده.ایتالیایی.نیز.شــعبه.جدید.خود.در.توکیو.را.در.این.خیابان.
احداث.کرده.است.

ساختمان.دوطبقه.این.شــعبه.از.نمایی.بتنی.برخوردار.بوده.که.شیشه.های.بزرگ.کف.

تا.سقف.روی.نمای.آن.کار.شده.است..این.شیشه.های.بزرگ.عالوه.بر.استفاده.تبلیغاتی.

و.نمایش.محصوالت.و.فضای.داخلی.فروشــگاه.به.مشتریان،.امکان.بهره.برداری.بسیار.

مناســب.از.نور.روز.را.مهیا.می.کند..فضای.داخلی.فروشگاه.به.صورت.ترکیب.سبک.های.
معماری.داخلی.مدرن.و.صنعتی.طراحی.و.اجرا.شده.است..
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  طراحی یک ساختمان مینیمال 

پنجره.ایرانیان؛.ســاختمانی.جالب.توجه.در.فرانســه.به.صورت.کامال.مینیمال.طراحی.
شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.این.پروژه.شامل.یک.ساختمان.مسکونی.است.که.در.

اطراف.رودخانه.رون.در.فرانســه.قرار.گرفته.اســت..در.طراحی.داخلی.این.ساختمان.از.

ایده.های.بدیعی.بهره.گرفته.شــده.اســت..در.دکوراسیون.داخلی.ساختمان،.از.رنگ.های.

خنثی.اســتفاده.شده.اســت..مصالح.بی.نظیری.مانند.پنل.های.بتنی.و.نوارهای.چوبی.در.

نمای.بیرونی.ســاختمان.به.کار.رفته.اســت،.این.ســطوح.چوبی.رو.به.ساحل.باز.شده.و.

فضای.داخلی.این.ســاختمان.را.در.طول.روز.روشن.می.سازد..استفاده.از.سطوح.چوبی.از.

نمای.بیرونی.آغاز.می.شود.و.تا.فضای.داخلی.نیز.ادامه.می.یابد..در.تمام.بخش.های.داخلی.
این.ساختمان.روحیه.ای.مینیمالیستی.حکمفرما.است.
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  کاربرد چوب به عنوان عایق در نمای یک ساختمان 

پنجره.ایرانیان؛.طراحان.ســاختمانی.در.هندوســتان.از.چوب.به.عنوان.عایق.در.نما.
بهره.گرفته.اند.

به.نقل.از.وبسایت.خط.معمار،.در.این.پروژه.صاحبخانه.درخواست.یک.طراحی.مدرن.

و.معاصر.را.داشــته.اســت.که.در.عین.فراهم.آوردن.محیطی.برای.سکونت،.فضایی.

برای.کار.و.استراحت.را.نیز.در.طبقات.دیگر.آن.مهیا.سازد..همچنین.چشم.اندازی.که.

میان.تمام.فضاهای.داخلی.و.خارجی.ارتباط.برقرار.کند.نیز.برای.آنها.اهمیت.داشــت..

طبقه.همکف.شــامل.فضای.عمومی.و.نیمه.عمومی.است.که.مشرف.بر.یک.منظره.

در.طرف.مقابل.خیابان.اســت..نور.طبیعی.به.فضای.داخلی.از.طریق.پنجره.ســقفی.

می.تابد..یکی.از.نکات.کلیدی.این.ســاختمان.راه.پله.مارپیچی.اســت.که.طبقه.باال.را.

بــه.فضای.تفریحی.متصل.می.کند..مصالح.بــه.کار.رفته.در.نما،.از.جمله.صفحاتی.با.

روکش.چوبی،.عالوه.بــر.زیبا.جلوه.دادن.نما،.به.کاهش.ورود.گرما.به.فضای.داخلی.
کمک.کرده.و.به.عنوان.یک.عایق.عمل.می.کند.
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  نورپردازی ساختمانی تجاری در کره جنوبی

پنجره.ایرانیان؛.یک.گروه.معماری.هلندی.ســاختمانی.تجاری.را.در.سئول.کره.جنوبی.
ساخته.است.که.این.ساختمان.از.نورپردازی.جالبی.برخوردار.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.یک.گروه.معماری.هلندی،.که.یکی.از.سرشناس.ترین.

گروه.های.معماری.بین.المللی.اســت.طراحی.و.ساخت.یک.ســاختمان.تجاری.در.شهر.

سئول.را.برعهده.داشته.است..این.ســاختمان.مشتمل.بر.چندین.واحد.فروشگاه.است.و.

برای.هر.فروشگاه،.روی.نمای.ساختمان،.پنجره.ای.خاص.تعبیه.شده.است..در.نمای.این.

ساختمان.تجاری.دو.نکته.شــاخص.وجود.دارد.که.آن.را.برای.بررسی.ارزشمند.می.کند..

نخســت،.طرح.نماست.که.بسیار.خاص.اســت..دوم،.نورپردازی.خردمندانه.ای.است.که.
برای.نمای.این.ساختمان.تدارک.دیده.شده.است..
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  یک معماری خالقانه در مکزیک
پنجره.ایرانیان؛.یک.ســاختمان.مسکونی.در.مســاحت.2700.مترمربع.در.مرکزیک.با.

طرحی.خالقانه.ساخته.شده.است.
به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.این.ساختمان.در.دو.بخش.طراحی.شده.است،.بخش.
اول.ساختمان.شــامل.فضای.خصوصی.از.جمله.اتاق.ها.و.ســالن.نشیمن.با.ارتفاع.زیاد.
می.باشــند..در.بخش.دیگر.ساختمان.فضای.عمومی.را.مشاهده.می.کنیم.که.شامل.سالن.

نشیمن.خانواده،.آشپزخانه،.سالن.غذاخوری،.تراس.و.استخر.می.باشد..در.این.بخش،.یک.

راه.پله.دوم.وجود.دارد.که.افراد.را.به.سمت.زیرزمین.که.پارکینگ،.سالن.مطالعه.خصوصی.

قرار.دارد،.هدایت.می.کند..بعد.از.باغچه،.در.پشت.ساختمان.یک.تراس.همراه.با.آشپزخانه.

و.ســرویس.بهداشتی.قرار.دارد..چوب،.سنگ،.فوالد.ضدزنگ.و.بتن.اکسپوز.نیز.به.عنوان.
متریال.اصلی.در.نمای.ساختمان.به.کار.رفته.است.
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کمتر.از.ســه.ماه.تا.برگــزاری.دهمین.دوره.نمایشــگاه.

دروپنجره.تهران.باقی.مانده.است.که.صدور.یک.اطالعیه..از.

سوی.انجمن.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.سی.دروپنجره.ایران.
تمامی.نظرها.را.به.خود.جلب.کرد.

نمایشگاه.تخصصی.و.بین.المللی.دروپنجره.تهران.9.سال.

اســت.که.به.عنــوان.بزرگترین.گردهمایــی.فعاالن.صنعت.

دروپنجره.کشــور.در.بهمن.ماه.برگزار.می.شــود.و.همواره.با.

اســتقبال.شــایان.توجهی.نیز.روبه.رو.بوده.است..هرچند.در.

ســال.های.اخیر.رکود.حاکم.بر.صنعت.ساختمان.تا.حدی.از.

شــور.و.اشتیاق.دوره.های.نخستین.این.نمایشگاه.کاسته،.اما.

به.هر.حال.همچنان.به.عنــوان.مهمترین.و.بزرگترین.رویداد.

این.صنعت.به.شــمار.مــی.رود..البته.در.تمام.این.ســال.ها.

شماری.از.غرفه.گذاران.انتقادات.مختلفی.را.به.نحوه.برگزاری.

این.نمایشــگاه.وارد.می.کردند،.و.ایــن.انتقادها.را.از.مجاری.

مختلف.به.گوش.مسئوالن.می.رساندند..در.این.میان.پنجره.

ایرانیان.نیز.که.هر.ساله.نظرات.مشارکت.کنندگان.را.در.قالب.

گزارشی.منعکس.می.کند،.گوش.شنوای.این.گالیه.ها.بوده.و.

در.انتشار.آنها.کوتاهی.نکرده.است..اما.شاید.صدور.اطالعیه.

انجمن.نخستین.اقدام.دسته.جمعی.برای.پیگیری.جدی.این.
مطالبات.به.شمار.آید.

کیفیت.برگزاری،.ســاعات.و.روزهــای.برگزاری،.تبلیغات.

و.اطالع.رســانی.از.جمله.انتقاداتی.اســت.که.بســیاری.بر.

دوره.های.پیشــین.نمایشــگاه.وارد.می.دانند.اما.اصلی.ترین.

گالیه.موجود.به.زمان.برگزاری.بازمی.گردد.که.از.نظر.اهالی.

صنعت.به.هیچ.وجه.بازخوردی.ندارد..این.نمایشــگاه.هر.ساله.

در.بهمن.ماه.برگزار.می.شود.و.این.مقطع.زمانی.به.نوعی.پایان.

فصل.کاری.این.صنعت.به.شــمار.آمده.و.ثمره.چندانی.برای.
غرفه.گذاران.ندارد..

در.پــی.بازتاب.ایــن.انتقاد.در.گزارش.پنجــره.ایرانیان.از.

گفتگو.با.مشــارکت.کنندگان.نمایشــگاه.96،.رئیس.ســتاد.

برگــزاری.نمایشــگاه.بین.المللــی.دروپنجــره.تهران.طی.

مصاحبه.ای.بــا.پنجره.ایرانیان.این.انتقاد.را.وارد.دانســته.و.

از.پیگیری.ســه.ســاله.خود.برای.حل.این.مشکل.خبر.داد:.

»در.خصوص.زمان.کلی.برگزاری.نمایشــگاه.دروپنجره.باید.

عرض.کنم.که.ما.از.ســال.94.یعنی.تقریبا.از.سه.سال.پیش.

به.دنبال.تغییر.زمان.برگزاری.نمایشگاه.هستیم.ولی.به.دلیل.

فشــردگی.تقویم.نمایشگاهی.شرکت.سهامی.نمایشگاه.های.

بین.المللی.ایران.این.امکان.فراهم.نشد..ضمن.اینکه.وسعت.

نمایشــگاه.دروپنجــره.و.تعداد.زیاد.ســالن.های.آن..هم.کار.

جابه.جایی.را.دشــوارتر.کرده.اســت..اگر.این.نمایشگاه.یک.

رویداد.کوچک.در.حد.سه.یا.چهار.سالن.بود.می.شد.آن.را.در.

کنار.یک.نمایشگاه.بزرگتر.در.زمان.دیگری.قرار.داد.که.البته.

در.آن.صورت.هم.طبیعتا.امکان.استفاده.از.سالن.های.مناسب.

وجود.نداشت..ولی.چون.نمایشگاه.دروپنجره.یک.نمایشگاه.

بزرگ.است.تنها.در.صورتی.امکان.جابه.جایی.آن.هست.که.

یک.نمایشــگاه.بزرگ.دیگر.کــه.در.زمان.مورد.نظر.ما.و.در.

همین.ســالن.ها.برپا.می.شود.حذف.شود.تا.بتوانیم.نمایشگاه.

دروپنجره.را.جایگزین.آن.کنیم..البته.ما.همچنان.پیگیری.و.

تالش.هایمان.را.برای.جابه.جایی.زمان.این.نمایشــگاه.ادامه.

می.دهیم.و.حتی.اگر.در.ســال.97.این.امکان.فراهم.نشــود.

برای.ســال.98.حتما.این.جابه.جایی.را.محقق.خواهیم.کرد«.
)خرداد.97،.شماره.128(.

با.این.حال،.به.نظر.می.رســدنارضایتی.های.موجود.فراتر.

از.ایــن.موضوع.بوده.تا.جایی.کــه.در.تاریخ.15.مهر.1397.

انجمــن.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.دروپنجره.ایران.با.

صدور.اطالعیــه.ای.اعتراض.به.زمان.و.شــرایط.برگزاری.

نمایشــگاه.را.وارد.ابعاد.تازه.تری.کرد.و.رسما.امتناع.خود.را.از.
عقد.قرارداد.جمعی.با.نمایشگاه.97.اعالم.کرد.

در.این.اطالعیه.ضمن.اشاره.به.مشکالت.دوره.های.گذشته.

به.ویژه.بحث.زمان.برگزاری.نمایشگاه.و.تالش.های.انجمن.

برای.رفع.این.مســائل،.خاطرنشان.شده.است.که.به.واسطه.

عدم.همکاری.مسئوالن.در.زمینه.رفع.این.مشکالت.انجمن.

صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.دروپنجره.ایــران.از.انعقاد.

قرارداد.جمعی.به.روال.سال.های.گذشته.معذور.بوده.و.اعضا.
می.توانند.در.صورت.تمایل.به.صورت.مستقل.شرکت.کنند..

البتــه.اعضای.این.انجمن.تاکید.داشــته.اند.که.صدور.این.
اطالعیه.به.هیچ.وجه.به.معنای.تحریم.این.نمایشگاه.نیست.
نظر.به.اهمیت.این.موضوع،.پنجره.ایرانیان.که.نخســتین.
رســالت.خود.را.گام.برداشتن.در.مسیر.رشد.و.پویایی.صنعت.
در،.پنجره.و.نما.می.داند.بر.آن.شد.تا.با.برخی.از.تولیدکنندگان.
برتر.پروفیل.کشــور.گفتگو.کرده.و.نظرات.ایشان.را.در.این.
خصوص.منعکس.ســازد؛.با.این.امید.که.شاید.طرح.تمامی.
نقطه.نظرات.در.این.زمینه.بتواند.در.روشــن.شدن.ابعاد.این.

موضوع.مثمر.ثمر.واقع.شود.
بر.همین.اساس.گفتگوهای.جداگانه.ای.با.احمد.پورفالح،.
مدیرعامل.شرکت.سکوایران؛.حسین.طوسی،.رئیس.انجمن.
صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.سی.دروپنجره.ایران.و.مدیرعامل.
شرکت.فن.پالست.طوس؛.کاوه.خداپرست،.مدیرعامل.آدوپن.
پرشین.پالست.)وین.تک(؛.حسن.تاجیک،.مدیرعامل.سیندژ؛.
محمد.حمیدیه،.مدیرعامل.میــراب.پروفیل.)هافمن(؛.علی.
نظری.جویباری،.مدیرعامل.شــاهین.ســازه.فجر.)ماژول(؛.
غالمرضا.حکیمی،.مدیرعامل.شــرکت.صنایــع.آکپا.ایران.
کیش؛.و.قاسم.اصالنی،.مدیرعامل.پنجره.آریا )ABI( انجام.
شد.که.در.ادامه.مشــروح.این.گفتگوها.را.با.هم.می.خوانیم..
البته.روشن.اســت.که.پنجره.ایرانیان.از.دیدگاه.های.مخالف.
نیز.اســتقبال.کرده.و.آمادگی.درج.این.نظرات.را.در.شــماره.

آینده.خود.دارد.

اجماع برای اصالح سـاختار 
نمایشگاه در و پنجره

 گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با 
جمعی از تولیدکنندگان برتر پروفیل کشور؛

اشــاره
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حسین.طوســی.رئیس.انجمن.صنایع.پروفیل.دروپنجره.یو.پی.وی.سی.ایران.و.مدیرعامل.

شــرکت.فن.پالست.توس.در.گفتگو.با.پنجره.ایرانیان.در.خصوص.نمایشگاه.دروپنجره.اظهار.

داشــت:.نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.ایران،.چندین.سال.است.که.شکل.گرفته.و.هر.ساله.

در.بهمن.ماه.برگزار.می.شــود..این.نمایشــگاه.در.چارچوب.وظایف.و.اهداف.شرکت.بین.المللی.

نمایشــگاه.های.ایران.که.یک.شرکت.دولتی.وابســته.به.سازمان.توسعه.تجارت.است،.به.یک.

شــرکت.خصوصی.به.عنوان.مجری.واگذار.شده.است..موضوع.اصلی.این.نمایشگاه.تخصصی،.

دروپنجره.و.صنایع.وابســته.اســت.و.از.آنجا.که.دروپنجره.عموما.به.دروپنجره.های.دوجداره.

اطالق.می.شــود.کــه.نقش.عایق.بنــدی.و.صرفه.جویی.در.مصرف.انرژی.در.ســاختمان.ها.را.

دارند،.و.در.مقررات.ملی.ســاختمان.مبحث.19.دروپنجره.های.عایق.و.مجاز.در.ســاختمان.ها،.

دروپنجره.های.عایق.دوجداره.یو.پی.وی.ســی.و.نیز.درپنجره.هــای.آلومینیومی.ترمال.بریک.

تعریف.شــده.اند،.لذا.این.دو.نوع.پنجره.موضوع.تخصصی.این.نمایشــگاه.بوده.و.سایر.موارد.و.
صنایع.وابسته.در.حاشیه.آن.قرار.می.گیرند.

وی.در.ادامه.در.ضمن.اشــاره.به.اهمیت.صنعت.تولید.دروپنجره.های.یو.پی.وی.سی،.گفت:.

دروپنجره.های.یو.پی.وی.ســی.در.حال.حاضر.تکنولوژی.رایج.در.اکثر.کشورهای.دنیا.بوده.و.

بیش.از.75درصد.تولید،.ســاخت.و.مصرف.دروپنجره.را.حتی.در.کشورهای.اروپا.و.آمریکا.که.

دارای.منابع.و.صنعت.چوب.هستند،.به.خود.اختصاص.داده.است..با.توجه.به.موارد.فوق.طبیعتا.

واحدهای.تولیدی.پروفیل.و.دروپنجره.یو.پی.وی.سی،.صنعت.اصلی.و.موضوع.تخصصی.این.

نمایشــگاه.است،.ولی.متاسفانه.از.بدو.تشــکیل.و.برگزاری.این.نمایشگاه.همواره.این.انجمن.

و.اعضــای.آن.)تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.که.اکثر.آنها.بخش.ســاخت.و.مونتاژ.

دروپنجره.و.شیشه.و.سایر.ملزومات.این.صنعت.را.نیز.تواما.در.اختیار.دارند.و.صنایع.وابسته.که.

شــامل.ماشین.آالت،.ملزومات.و.مواد.اولیه.و.خدمات.مورد.نیاز.این.صنعت.است(.نقش.زیادی.

در.سیاســت.گذاری.و.نحوه.تشکیل.این.نمایشگاه.نداشته.و.شرکت.مجری.نمایشگاه.به.سلیقه.

خود،.و.باوجود.نواقص.و.اشــکاالت.متعدد.که.همواره.مورد.گالیه.و.اعتراض.اعضای.انجمن.
و.ذینفعان.این.صنعت.بوده،.به.کار.خود.ادامه.داده.و.پاسخگوی.اعتراضات.آنها.نبوده.است.

مدیرعامل.شــرکت.فن.پالســت.توس.درباره.علل.نارضایتی.اعضــای.انجمن.از.برگزاری.

نمایشــگاه.توضیح.داد:.اعضای.این.انجمن.همه.ساله.و.به.امید.تاثیر.این.نمایشگاه.در.معرفی.

محصوالت.خود.و.بازاریابی.داخلی.و.خارجی.و.بهبود.کسب.و.کار.خود.و.یافتن.بازارهای.جدید،.

با.حضور.حداکثری.و.صرف.هزینه.های.گزاف.و.وقت.و.انرژی.موجب.رونق.این.نمایشــگاه.و.

انتفاع.برگزارکنندگان.شده،.اما.بهره.ای.از.این.حضور.پرهزینه.نداشتند..به.طوری.که.سال.گذشته.

و.پس.از.اتمام.نمایشگاه،.هیات.مدیره.انجمن.ضمن.تشکیل.چند.جلسه.با.مدیر.کل.و.معاونان.

شــرکت.نمایشگاه.های.بین.المللی.سازمان.توسعه.تجارت.مراتب.نارضایتی.و.بی.ثمر.بودن.این.

نمایشــگاه.را.مجددا.مطرح.و.قویا.خواســتار.رفع.این.اشکاالت.و.ایجاد.تغییرات.الزم.در.نحوه.
برگزاری.نمایشگاه.شدند..

مهندس.طوســی.در.ادامه.موارد.مورد.اعتراض.را.در.هشــت.مقوله.دســته.بندی.کرده.وبه.
تشریح.آنها.پرداخت:

.با.توجه.به.همکاری.همه.جانبه.انجمن.با.مجری.در.ســال.های.گذشــته.که.به.انعقاد. الفـ 

  لزوم اصالح ساختار نمایشگاه در و پنجره

قرارداد.و.اختصاص.چند.سالن.بزرگ.و.اصلی.به.شرکت.های.تولیدکنندگان.و.سایر.اعضا.منجر.

شد،.انجمن.نهایت.تالش.خود.را.به.کار.بست.و.با.تشویق.و.فراخوان.اکثریت.اعضا.و.واحدهای.

تولیدی.دروپنجره.که.صنایع.تکمیلی.و.مصرف.کنندگان.محصوالت.تولیدی.ما.هستند،.موجب.

رونق.و.اعتبار.نمایشگاه.شد..با.این.حال،.نواقص.و.مشکالت.متعدد.نمایشگاه.و.نحوه.برگزاری.

تاثیر.چندانی.در.کسب.و.کار.و.بازار.فروش.آنها.نداشته.و.تکرار.روند.قبلی.به.جز.اتالف.وقت.و.
منابع.مالی.شرکت.ها،.استفاده.دیگری.برای.مشارکت.کنندگان.در.برنداشت.

ب ـ.انجمن.به.نمایندگی.از.طرف.شــرکت.های.تولیــدی،.خدماتی.و.بازرگانی.این.صنعت.

بر.این.باور.اســت.که.نمایشــگاه.از.اهداف.اصلی.خود.که.طبق.اساســنامه.شرکت.بین.المللی.

نمایشــگاه.ها.تبیین.شــده.و.کلیه.این.اهداف.در.جهت.خدمت.و.حمایت.از.صنعت.دروپنجره،.

ارتقاء.کیفیت،.معرفی.توانمندی.و.فناوری.و.مهارت.تولیدکنندگان،.شناسایی.و.معرفی.بازارهای.

هدف.در.خارج.کشور،.بازاریابی.و.تبلیغات.موثر.برای.صاحبان.صنعت.و.سایر.موارد.مشابه.بوده.

است،.فاصله.گرفته.و.این.روند.تکراری.موجب.اعتراض.و.از.میان.رفتن.انگیزه.شرکت.ها.برای.
حضور.در.سال.های.آتی.شده.است.

پ ـ.یکی.از.اشــکاالت.عمده.فوق.الذکر.تاریخ.برگزاری.نمایشگاه.است.که.بدون.مشورت.

و.کسب.نظر.دســت.اندرکاران.این.صنعت.انتخاب.شده.است..واضح.است.که.فصل.فروش.و.

تقاضا.برای.محصوالت.و.کاالهای.تولیدی.هر.رشته.از.صنعت،.فصل.و.ماه.های.معینی.از.سال.

است.که.برای.صنعت.دروپنجره.فصل.فروش.و.تقاضا.و.سفارش.پاییز.و.ماه.های.مهر.تا.آذرماه.

است..لذا.برگزاری.این.نمایشگاه.در.بهمن.ماه.کامال.اشتباه.بوده.و.در.جهت.بازاریابی.و.تبلیغات.

برای.رونق.آن.نیســت..از.این.رو.مسئوالن.نمایشگاه.و.مجری.آن.باید.تاریخ.برگزاری.را.تغییر.
داده.و.به.شهریور.تا.آخر.مهرماه.ماه.موکول.کنند.

ت ـ ســاعات.برگزاری.نمایشگاه.نامناســب.بوده.و.مخاطبان.در.ساعات.9.تا.16.خصوصا.

در.بهمن.ماه.که.معموال.ســردترین.ماه.ســال.و.مصادف.با.اوج.تردد.و.ترافیک.است،.قادر.به.

حضور.و.بازدید.از.نمایشــگاه.نیستند..بنابراین.مسئوالن.برگزاری.با.هماهنگی.سایر.دستگاه.ها.

و.سازمان.های.ذی.ربط.باید.در.مورد.تغییر.ساعات.بازدید.مطابق.سایر.نمایشگاه.های.بین.المللی.

اقدام.کنند.تا.مراجعان.تا.حد.امکان.در.ساعات.غیراداری.و.کاری.و.نیز.کم.تردد.فرصت.حضور.
و.بازدید.داشته.باشند.

ث ـ.با.توجه.به.موضوع.نمایشــگاه.که.کامال.تخصصی.است،.مسئوالن.نمایشگاه.باید.در.

اطالع.رسانی.به.موقع،.حداقل.چندماه.قبل.از.برگزاری.نمایشگاه.و.از.طریق.رسانه.های.عمومی.

و.نشــریات.به.نحو.مطلوب.اقدام.کنند..ولی.متاســفانه.نحوه.اطالع.رسانی.نامطلوب.و.ناکافی.

بوده.و.شــرکت.های.تبلیغاتی.طرف.قرارداد.نمایشــگاه.باوجود.درآمد.هنگفت.و.قابل.مالحظه.

تبلیغاتــی،.در.این.امر.کوتاهی.کرده.و.در.نتیجه.تقلیل.کمــی.و.کیفی.مراجعان،.هدف.اصلی.

برگزاری.نمایشگاه.و.اعتبار.و.اهمیت.آن.را.که.حضور.مخاطبان.اصلی.و.متخصصان.آن.است.

تحت.شعاع.قرار.داده.به.طوری.که.نمایشگاه.در.طول.برگزاری.کامال.خلوت.و.عاری.از.مراجعان.
و.مخاطبان.بوده.است.

ج ـ نمایشــگاه.به.لحاظ.تجهیزات.و.خدمات.کامال.ضعیف.و.فاقد.استانداردهای.بین.المللی.

برگزاری.این.گونه.نمایشگاه.هاست..نمایشگاه.فاقد.امکانات.الزم.و.خدمات.ضروری.و.رفاهی.
برای.برگزارکنندگان.است.و.از.مدیریت.و.نظم.الزم.برخوردار.نیست.

چ ـ.نمایشــگاه.در.مقایسه.با.سایر.نمایشــگاه.های.بین.المللی،.همانند.برخی.از.کشورهای.

همســایه،.کــه.برای.جذب.مشــتریان.خارجــی.و.در.جهت.ایجــاد.بازارهــای.جدید.برای.

مشــارکت.کنندگان.حتی.با.صرف.هزینه،.تشــکیل.تورهای.نمایشگاهی،.تسهیالت.و.خدمات.

رایگان.از.قبیل.محل.اقامت.ارزان،.وسایل.ایاب.و.ذهاب.رایگان،.تبلیغات.و.سایر.خدمات.مشابه.

برای.بازدیدکنندگان.جاذبه.و.انگیزه.ایجاد.می.کنند،.کوچک.ترین.فعالیتی.نداشــته.و.ندارد..در.

حالی.که.یکی.از.هدف.های.اصلی.نمایشــگاه.ها.توســعه.صادرات.و.شناســایی.و.یافتن.بازار.و.
مشتریان.خارجی.برای.محصوالت.و.خدمات.ذینفعان.است.

ح ـ برگزاری.نشســت.ها،.کنفرانس.ها.و.جلسات.فنی،.تخصصی.و.آموزشی.جهت.بحث.و.

بررســی.های.کارشناسی،.تبادل.و.انتقال.نظرات.و.تجربیات.مشارکت.کنندگان.و.مراجعان،.که.

از.اهداف.اصلی.نمایشــگاه.های.بین.المللی.و.وظیفه.برگزارکنندگان.و.مجری.نمایشگاه.است،.
تقریبا.فراموش.و.تعطیل.شده.و.عزم.و.اراده.ای.برای.آن.وجود.ندارد.

 حسین طوسی
پروفیل  انجمن صنایع  رئیس 

ایران یو.پی.وی.سی  دروپنجره 
مدیرعامل فن پالست توس
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احمد.پورفالح.مدیرعامل.و.عضو.هیات.مدیره.شــرکت.ســکو.ایران،.مشاور.عالی.

ریاســت.اتاق.ایران،.رئیس.اتاق.مشــترک.ایران.و.ایتالیا،.در.پاســخ.به.پرسش.های.

پنجره.ایرانیان.در.این.رابطه،.یادداشتی.را.برای.ما.ارسال.فرمودند.که.عینا.از.نظر.شما.
خوانندگان.ارجمند.می.گذرد:

چند.ســالی.است.که.در.زمینه.تاریخ.برگزاری.نمایشــگاه.دروپنجره،.میان.فعاالن.

این.صنعت.و.مدیریت.نمایشــگاه.بین.المللی.اختالف.نظر.وجود.دارد؛.آمد.و.شدها.و.

مکاتبات.متعدد.تا.امروز.به.هیچ.نتیجه.ای.منجر.نشده.است..تولیدکنندگان.می.گویند.

بهمن.ماه.و.ســردی.زمســتان.و.بارندگی.های.غیر.مترقبه.و.نزدیک.شــدن.به.عید.

و.تعطیل.بودن.فعالیت.های.ســاختمانی.موجب.عدم.اســتقبال.بازدیدکنندگان.از.این.

نمایشگاه.می.گردد.و.مسئوالن.نمایشگاه.می.گویند.ما.تقویم.این.نمایشگاه.را.براساس.

توافق.با.ســایر.طرف.های.قرارداد.و.فعاالن.در.رشته.های.دیگر.نهایی.کرده.و.امکان.
تغییر.آن.را.نداریم..

بــی.تردید.مصرف.کننــده.در.هر.زمینه.ای.حق.انتخــاب.دارد..در.فضایی.که.لزوم.

حمایــت.و.هماهنگی.با.بخش..خصوصی.از.بلندگوهای.مختلف.تبلیغ.می.شــود،.حل.

این.مسئله.نه.چندان.پیچیده.و.انتظار.همراهی.دولت.در.این.زمینه.توقعی.غیرمنطقی.
به.نظر.نمی.رسد.

جای.تعجب.اینجاست.که.باوجود.حضور.طوالنی.مدت.جناب.دکتر.اسفهبدی.مدیر.

توانمند.و.اندیشــمند.در.شرکت...نمایشــگاه.های.بین.المللی،.چگونه.این.معمای.یک.

مجهولی.حل.نشــده.باقیمانده.اســت؟!.تا.آنجا.که.به.یاد.دارم.ایشان.همواره.مدافع.

بخش.خصوصی.و.گره.گشــای.رهروان.این.وادی.بوده.انــد.و.قطعا.جناب.قبادی.که.

سال.ها.دوشادوش.این.مدیر.بادرایت.انجام.وظیفه.کرده.اند.نیز.توان.گشایش.این.گره.
ساده.را.به.راحتی.دارا.هستند.

انتظار.به.حق.ما.تولیدکننــدگان.و.صادرکنندگان.که.مصرف.کنندگان.واقعی.پدیده.

وی.در.خصوص.اطالعیه.ای.که.انجمن.در.این.خصوص.صادره.کرده،.اظهار.داشت:.از.زمان.

طرح.موارد.فوق.با.مســئوالن.و.مجری.نمایشگاه.در.ســال.گذشته،.تغییر.محسوس.و.ترتیب.

اثری.در.جهت.بهبود.و.اصالح.مشکالت.موجود.به.عمل.نیامده.است..از.این.رو.انجمن.ضمن.

مشــورت.و.نظرخواهی.از.اعضا،.طی.نامه.ای.به.مسئوالن.شــرکت..بین.المللی.نمایشگاهی.و.

مجری.نمایشگاه.دروپنجره،.اعالم.کرد.که.اکثریت.اعضا.تمایلی.به.شرکت.در.نمایشگاه.ندارند.

و.در.نتیجه.انجمن.از.انعقاد.قرارداد.با.مجری.نمایشگاه.برای.حضور.حداکثری.اعضا.و.شرکت.ها.
و.موسسات.زیرمجموعه.خود.معذور.است.

رئیس.انجمن.صنایع.پروفیل.دروپنجره.یو.پی.وی.سی.ایران.در.پایان.ضمن.اشاره.به.انتشار.

اخبار.غیرواقع.در.این.خصوص،.خاطرنشان.ساخت:.این.اقدام.باوجود.اظهارات.غیرواقع.مجری.
نمایشگاه.و.اطالع.رسانی.وارونه.آن،.به.معنای.تحریم.نمایشگاه.نیست.

کاوه.خداپرست،.مدیرعامل.شرکت.صنعتی.آدوپن.پالستیک.پرشین.تولیدکننده.پروفیل.های.

یو.پی.وی.ســی.با.برند.تجاری.وین.تک.ضمن.انتقاد.از.عملکرد.مدیران.و.مجریان.نمایشــگاه.

در.و.پنجره،.به.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.گفت:.نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.باید.برای.همه.

شرکت.کنندگان.و.دست.اندرکاران.این.صنعت.بازخورد.مثبت.و.مفیدی.داشته.باشد،.به.طوری.که.

پس.از.برپایی.نمایشــگاه.و.پس.از.اتمام.آن.شرکت.کنندگان.نتیجه.مشارکت.در.این.نمایشگاه.

را.ــ.که.شــامل.پرداخت.انواع.هزینه.های.اجاره.محل.غرفــه،.غرفه.آرایی،.پذیرایی،.تبلیغات.

محیطی.و.ســایر.هزینه.ها.که.برای.هر.شــرکت.عدد.قابل.توجهی.اســت.ــ.در.کارنامه.خود.

به.صورت.ملموس.مشاهده.کنند..پرسش.اینجانب.از.مدیران.و.مجریان.این.نمایشگاه.این.است.

که.آیا.در.دوره.های.پیشــین.نمایشگاه،.از.شرکت.ها.و.به.خصوص.انجمن.های.تخصصی.نحوه.

بازخورد.و.نتیجه.شــرکت.در.این.نمایشگاه.ســوال.شده.است؟!.آیا.تاکنون.انتقادات.موجود.در.

تمام.زمینه.ها.از.جمله.تاریخ.برگزاری،.ساعات.برگزاری،.کیفیت.برگزاری،.کیفیت.اطالع.رسانی.

که.تاکنون.چندین.بار.به.صورت.شفاهی.و.کتبی.از.طرف.شرکت.کنندگان.و.به.خصوص.انجمن.

صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.مطرح.شــده،.از.طرف.مدیران.و.مجریان.این.نمایشگاه.پاسخ.
داده.شده.است؟!

مدیریــت.مجموعه.وین.تک.در.خصوص.دالیل.صدور.اطالعیه.اخیر.انجمن.صنایع.پروفیل.

یو.پی.وی.سی.ضمن.اشاره.به.نظرســنجی.انجام.شده.در.انجمن،.توضیح.داد:.نظرسنجی.که.

از.طریق.مدیر.محترم.انجمن.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.از.مدیران.موفق.این.صنعت.طی.

چند.ماه.قبل.از.برگزاری.نمایشــگاه.به.عمل.آمد،.نشان.داد.اکثر.شرکت.ها.به.صرف.عادت.و.یا.

حداکثر.به.دلیل.حضور.همکاران.و.رقبای.تجاری،.در.این.نمایشگاه.مشارکت.داشته.اند.و.تقریبا.

هیچ.بازخورد.مثبتی.از.حضور.در.این.نمایشــگاه.طی.ســالیان.گذشته.در.کارنامه.های.تجاری.
خود.مشاهده.نکرده.اند.

لــذا.انجمن.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.طی.نامه.ای.خودداری.خــود.را.از.عقد.قرارداد.

دسته.جمعی.اعضای.خود.جهت.حضور.در.نمایشگاه.امسال.اعالم.و.این.موضوع.را.طی.نامه.ای.
در.مهرماه.امسال.به.مدیران.مربوطه.این.نمایشگاه.ابالغ.کرد..

وی.در.ادامه.به.واکنش.مسئوالن.اشاره.کرده.و.اظهار.داشت:.جالب.این.جاست.که.مسئوالن.

نمایشــگاه.می.باشیم،.این.است.که.در.این.شــرایط.سخت.و.نگران.کننده.دولتمردان.

ما.با.پرهیز.از.اعمال.سیاســت.های.دســتوری.فضایی.مثبت،.مسئوالنه.و.حرفه.ای.را.

ایجاد.کنند.تا.عبور.از.این.رودخانه.خروشــان.و.مقابله.با.ســونامی.ایجادشده.را.برای.
باقیماندگان.در.عرصه.کارزار.تولید.قابل.تحمل.تر.کنند.

                      جور.دیگری.باید.دید..

  حل این معادله یک مجهولی پیچیده نیست

 احمد پورفالح
مشاور عالی ریاست اتاق ایران

مدیرعامل سکو ایران

 کاوه خداپرست
مدیرعامل آدوپن پالستیک پرشین 

)وین تک(

.....................حرف.تازه.ای.باید.زد

برای  چندانی  ثمره  نمایشگاه  در  حضور    

بسیاری از مشارکت کنندگان ندارد
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و.مجریان.این.نمایشــگاه.به.جای.بررســی.و.واکاوی.این.موضــوع.و.پیگیری.آن.جهت.رفع.

دغدغه.های.صاحبان.صنایع،.در.رســانه.های.مختلف.چنین.اطالع.رسانی.کرده.اند.که.به.دلیل.

تقاضای.بیش.ازحد.برای.شرکت.در.این.نمایشگاه.به.خصوص.سالن.های....و...،.شرکت.کنندگان.

می.توانند.در.سایر.سالن.ها.با.اولویت.در.تاریخ.انتخاب.مشارکت.داشته.باشند؛.و.به.نوعی.به.جای.

همکاری.و.همفکری.جهت.رفع.مشــکالت.و.دغدغه.های.مدیران.این.صنعت،.به.این.صورت.

دســت.به.قدرت.نمایی.زده.اند.که.عدم.حضور.چندین.شــرکت.در.عملکــرد.یا.فروش.محل.

غرفه.های.آنها.تاثیری.نخواهد.گذاشت.که.عمال.نمایش.قدرت.انحصارگرایانه.و.تفکر.مدیریت.

دولتی،.همانند.بســیاری.از.بخش.های.خدمات.عمومی.می.باشد..به.نظر.اینجانب.تا.زمانی.که.

این.تفکر.در.ســاختار.مدیریت.اجرایی.و.مجریان.این.نمایشــگاه.فعال.باشد.انتظار.هیچ.گونه.
پیشرفت.و.نتیجه.ای.نمی.توان.داشت.و.مثال.بارز.آب.در.هاون.کوبیدن.خواهد.بود.

کاوه.خداپرست.در.ادامه.ضمن.تشریح.کاستی.های.نمایشگاه،.عمده.ایرادات.و.نقص.های.

آن.را.در.سه.سرفصل.مهم.دسته.بندی.کرد.و.خاطرنشان.ساخت:.این.موارد.از.طریق.مقایسه.

با.شــرایط.حاکم.بر.نمایشگاه.مشابه.و.البته.همواره.موفق.کشور.همسایه.ترکیه.که.رضایت.

شــرکت.کنندگان.در.آن.نمایشگاه.را.نیز.همیشــه.در.بر.داشته،.کامال.قابل.لمس.می.شوند..

همچنین.قابل.توجه.اســت.که.تمام.این.موارد.در.صورت.عــزم.جدی.مدیران.و.مجریان.

این.نمایشــگاه.تا.حدود.زیادی.قابل.رفع.خواهد.بود.و.نباید.این.موارد.را.خارج.از.اراده.این.
مدیران.برشمرد.

وی.در.ادامه.به.توضیح.عمده.ایرادات.و.نقص.های.نمایشگاه.در.سه.مقوله.جداگانه.به.شرح.
زیر.پرداخت:.

الف ـ تاریخ و ساعت برگزاری نمایشگاه بین المللی دروپنجره 
روشن.اســت.که.تمامی.کســب.وکارها.از.یک.بازه.زمانی.و.فصل.کاری.معین.برخوردارند.
و.فصــل.و.اوج.کار.صنعت.دروپنجره.نیز.عمدتا.در.نیمه.دوم.ســال.و.از.ابتدای.فصل.مهرماه.
شروع.شده.و.سه.ماهه.سوم.هر.سال.تاثیرگذارترین.فصل.کاری.این.صنعت.در.ایران.محسوب.
می.شــود..در.نتیجه.اکثر.خریداران.این.محصول.یعنی.مجریان.بخش.ساخت.وســاز.در.کشور.
تا.بهمن.ماه.هر.ســال.محصــول.انتخابی.خود.را.خریداری.کرده.و.عمــال.در.تاریخ.برگزاری.
نمایشــگاه.دروپنجره.هیچ.رغبتی.به.مراجعه.و.مذاکره.با.شــرکت.کنندگان.در.این.نمایشگاه.از.
خود.نشــان.نمی.دهند..ازاین.رو.همواره.از.طرف.شرکت.ها.و.انجمن.های.تخصصی.تغییر.تقویم.
کاری.این.نمایشــگاه.و.انتقال.آن.به.نیمه.اول.سال.مطرح.بوده.که.تاکنون.نتیجه.ای.به.همراه.
نداشــته.است..همچنین.ساعات.برگزاری.نمایشــگاه.نیز.همواره.مورد.نقد.بوده.چراکه.ساعت.
برپایی.نمایشــگاه.از.9.تا.16.عمال.امکان.بازدید.یک.روزه.و.مذاکرات.الزم.در.تمام.ســالن.ها.
و.یا.شرکت.های.مختلف.را.از.بازدیدکننده.ســلب.می.کند..به.عنوان.مثال.اگر.یک.بازدیدکننده.
از.شهرســتان.و.طی.یک.سفر.یک.روزه.بخواهد.از.تمام.سالن.های.نمایشگاه.بازدید.کند.عمال.
قــادر.به.انجام.این.کار.نخواهد.بود..همچنین.به.دلیل.زمان.برگزاری.که.غالبا.در.ســردترین.
فصل.ســال.بوده،.و.بر.اساس.تجربه.سال.های.گذشته.که.به.طور.میانگین.دو.روز.از.نمایشگاه.
با.بارش.برف.و.باران.همراه.بوده.و.نیز.به.دلیل.شــرایط.خاص.ترافیک.شهر.تهران.در.هنگام.
بارندگی،.تعداد.بازدیدکنندگان.همواره.در.حداقل.میزان.خود.بوده.اســت..این.در.حالی.اســت.
که.در.نمایشــگاه.تویاپ.ترکیه.به.این.دلیل.که.در.ابتدای.ســال.میالدی.یعنی.ابتدای.تقویم.
کاری.و.مالی.آن.کشور.برپا.می.گردد،.بسیاری.از.شرکت.ها.و.مصرف.کنندگان.این.محصوالت.
می.توانند.برنامه.کاری.خود.را.برای.سال.جدید.و.مطابق.با.مذاکرات.انجام.شده.برای.سال.آتی.
منعقد.کنند.و.به.دلیل.مدت.زمان.مناســب،.یعنی.از.ساعت.9.الی.19:30.که.این.نمایشگاه.در.
جریان.اســت،.بازدیدکنندگان.فرصت.کافِی.حداقل.10.ساعته.را.طی.یک.روز.برای.بازدید.از.
اکثر.ســالن.ها.خواهند.داشت.و.درنتیجه.یک.روز.بازدید.برای.مراجعه.کنندگان.داخلی.و.خارجی.

مکفی.خواهد.بود.
بـ  نحوه اطالع رسانی و تبلیغات و معرفی نمایشگاه بین المللی در و پنجره
متاســفانه.مجریان.نمایشگاه.به.واسطه.حضور.چند.مشــارکت.کننده.خارجی.به.راحتی.کلمه.
بین.المللی.را.به.این.نمایشــگاه.اضافه.کرده.اند،.درحالی.که.در.تناقض.با.اساســنامه.شــرکت.
نمایشگاه.های.بین.المللی.می.باشد.که.هدف.اصلی.و.ماهیت.اصلی.این.نمایشگاه.را.قرار.گرفتن.
در.مسیر.توسعه.صادرات.غیرنفتی.کشور.عنوان.کرده.و.در.واقع.این.شرکت.در.راستای.تحقق.

این.امر.مهم.تشــکیل.شده.است..ازاین.رو.می.توان.در.یک.نظرسنجی.ساده.از.شرکت.کنندگان.

در.سال.های.قبل.در.این.نمایشگاه.ســوال.کرد.که.از.تعداد.مراجعه.کنندگان.و.بازدیدکنندگان.

غرفه.ها.چند.درصد.از.سهم.خریداران.کاالهای.تولیدی.آنها.را.اتباع.خارجی.و.مراجعه.کنندگان.

از.کشورهای.همسایه.تشکیل.می.داده.است؟!.من.به.طور.قطع.نتیجه.را.به.شما.اعالم.می.کنم:.
این.عدد.چیزی.نزدیک.به.صفر.خواهد.بود!.

به.دلیل.تجربه.چندین.ساله.مشــارکت.در.این.نمایشگاه.با.انبوهی.از.فروشندگان.کاالها.و.

محصوالت.خارجی.مواجه.بوده.ایم.ولی.تاکنون.مشتری.و.خریدار.خارجی.را.جهت.محصوالت.

تولیدی.خود.در.این.نمایشگاه.زیارت.نکرده.ایم!!!.چراکه.اطالع.رسانی.در.خصوص.برگزاری.این.

نمایشــگاه.را.نباید.به.چند.بیلبورد.و.آگهی.آن.هم.دو.هفته.قبل.از.نمایشگاه.و.آن.هم.فقط.در.

شــهر.تهران.محدود.کرد..همان.طور.که.مدیران.این.صنعت.مستحضرند.ایران.به.دلیل.شرایط.

جغرافیایی.و.سایر.مزایا.و.برتری.های.خود.می.تواند.بازارهای.کشورهای.همسایه.ازجمله.عراق،.

افغانستان،.عمان،.قطر،.پاکستان.و.کشورهای.حاشیه.دریای.خزر.را.هدف.قرار.داده.و.به.دلیل.

نزدیکی.و.کمتر.بودن.هزینه.های.حمل.ونقل،.کاال.و.خدمات.خود.را.در.این.صنعت.صادر.کند..

ولی.متاســفانه.به.جای.ایجاد.شرایط.ویژه.و.اطالع.رسانی.از.طریق.رایزن.های.اقتصادی.وزارت.

امور.خارجه.که.در.سفارتخانه.ایران.و.در.کشورهای.همسایه.حضور.دارند،.که.البته.وظیفه.ذاتی.

آنها.نیز.در.همین.زمینه.اســت،.و.همچنین.برگزاری.همایش.ها.و.اطالع.رسانی.به.بازرگانان.و.

مصرف.کنندگان.در.آن.کشورها.و.هزینه.کردن.در.این.بخش،.اخیرا.شنیده.شده.که.در.راستای.

واگــذاری.بازارهای.داخلی.به.رقبا.و.تولیدکنندگان.خارجی.این.محصوالت.از.طرف.شــرکت.

نمایشــگاه.های.بین.المللی،.مبنای.محاسبه.هزینه.های.تولیدکنندگان.خارجی.در.این.نمایشگاه.

بســته.حمایتی.و.ارز.دولتی.خواهد.بود.)»ارز.دولتی.برای.حضور.شرکت.های.خارجی.در.

نمایشگاه.های.ایران«،.خبرگزاری.مهر،.گفتگو.با.عباس.قبادی،.15./7/.97(؛.در.واقع.با.

این.کار،.در.شرایط.بحرانی.و.فعلی.کشور.به.جای.توسعه.بازارهای.صادراتی.و.درآمدهای.ارزی.

از.محل.صادرات.غیرنفتی.به.خاطر.فروش.چندین.متر.غرفه.بیشتر،.شرایط.حضور.شرکت.های.

خارجی.جهت.فروش.کاال.و.خدمات.خود.و.خروج.ارز.از.کشــور.را.مهیا.و.تسهیل.می.کنند؛.آیا.

در.سال.حمایت.از.کاالی.ایرانی.می.توان.با.چنین.تفکرهایی.منویات.مقام.معظم.رهبری.را.به.

اجرا.گذاشــت.و.از.کاالهای.تولید.ایرانی.حمایت.کرد.و.موجبات.صادرات.این.کاالها.را.فراهم.

و.راه.را.برای.صادرات.شــرکت.های.تولیدکننده.ایرانی.هموار.ساخت.و.یا.در.حال.حاضر.با.این.
تفکر.شرایط.برعکس.رقم.می.خورد؟!!

ایــن.در.حالی.اســت.که.در.مقایســه،.مجریان.نمایشــگاه.تویاپ.ترکیــه.از.ماه.ها.قبل.با.

اطالع.رســانی.از.طرق.مختلف.و.برگزاری.همایش.و.اطالع.رسانی.از.طریق.نشریات.تخصصی.

در.کشــورهای.هــدف،.موجبات.حضور.بازرگانــان.و.فعاالن.خارجی.ایــن.صنعت.را.در.این.

نمایشــگاه.مهیا.می.کنند..در.سایه.این.نمایشــگاه.و.معرفی.محصوالت.تولیدی.شرکت.های.

ترک.در.زمینه.تولید.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.و.یراق.آالت.مربوطه،.این.صنایع.

تولیدی.در.ترکیه.پیشــرفت.چشــمگیری.داشته.و.این.کشــور.با.صادرات.به.اکثر.نقاط.جهان.

یکی.از.کشــورهای.تاثیرگــذار.در.صادرات.این.محصوالت.در.جهان.به.شــمار.می.آید..حتی.

مجریان.نمایشــگاه.دروپنجره.تویاپ.با.برگزاری.تورهای.تخصصی.قسمتی.از.درآمد.حاصله.از.

نمایشــگاه.را.در.راستای.این.تورها.هزینه.کرده.و.عمال.با.پرداخت.هزینه.های.اقامت.و.یا.ایاب.

و.ذهــاب.رایگان،.بازدید.فعاالن.و.بازرگانــان.و.مصرف.کنندگان.خارجی.این.محصوالت.را.از.

این.نمایشگاه.تســهیل.می.کنند.و.همواره.رضایت.و.خوشنودی.مدیران.شرکت.هایی.را.که.در.

این.نمایشــگاه.حضور.دارند.سبب.می.شوند.و.ضمنا.در.جریان.این.نمایشگاه.و.پس.از.اتمام.آن.

گزارش.جامعی.از.اطالعات.اشخاص.حقیقی.و.حقوقی.بازدیدکننده.از.نمایشگاه.را.که.در.هنگام.
ورود.و.بازدید.ثبت.کرده.اند،.در.اختیار.شرکت.های.مشارکت.کننده.قرار.می.دهند.

پ ـ نمایشــگاه.های.تخصصــی.تا.زمانی.که.از.طــرق.مختلف.با.هماهنگی.و.مشــاوره.

انجمن.های.تخصصی.آن.صنعت.تشــکیل.نگردد،.به.هیچ.عنوان.موفق.نخواهد.بود.و.نتیجه.ای.

جز.هزینه.برای.شــرکت.های.آن.صنعت.نخواهد.داشت.و.همچنین.کیفیت.برگزاری.و.میزان.
مشارکت.شرکت.های.صنعتی.در.آن.نمایشگاه.هر.سال.کمرنگ.تر.از.سال.گذشته.خواهد.بود.
مدیرعامل.شــرکت.آدوپن.پالســتیک.پرشین.در.ادامه.خاطرنشان.ســاخت:.این.شرکت.و.
بســیاری.از.شرکت.های.فعال.در.این.صنعت.و.همچنین.انجمن.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.سی.
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نمایشــگاه.تخصصی.دروپنجره.را.همواره.متعلق.به.خود.دانســته.و.در.طی.سالیان.گذشته.با.

حضور.حداکثری.ســعی.کرده.اند.تا.موجبات.برگزاری.بهتر.این.نمایشــگاه.را.میسر.سازند..در.

قبال.این.همکاری.و.این.هزینه.ها.که.در.شــرایط.رکود.اقتصادی.از.طرف.مشــارکت.کنندگان.

پرداخت.می.شــود،.از.مجریان.و.مدیران.نمایشــگاه.انتظار.می.رود.به.خواسته.های.مدیران.این.

صنعت.توجه.کنند.و.از.این.منظر.خواســته.های.انجمن.به.جاســت.و.غیرمنطقی.نبوده.و.انتظار.

می.رود.که.در.راســتای.خواسته.های.برحق.شرکت.های.فعال.این.صنعت،.تحوالت.اساسی.در.
نحوه.اطالع.رسانی.و.زمان.و.تاریخ.این.نمایشگاه.صورت.پذیرد.

.وی.ضمن.تاکید.بر.پیگیری.این.موضوع،.افزود:.در.راســتای.بهبود.شرایط.موجود.و.ایجاد.

توســعه.در.صادرات.این.محصوالت.به.کشورهای.همســایه،.بدون.تردید.برگزاری.نمایشگاه.

تخصصی.و.بین.المللی.با.شرایط.و.امکانات.و.الزامات.الزمه.یکی.از.اساسی.ترین.موضوعات.و.

دغدغه.های.مدیران.این.صنعت.می.باشــد.که.حتما.تمام.این.موضوعات.به.صورت.تخصصی.و.

از.طرق.مختلف.به.خصوص.از.طریق.انجمن.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.با.مدیران.محترم.

ســازمان.توســعه.تجارت.و.اتاق.بازرگانی.و.صنایع.و.معادن.ایران.و.حتی.در.صورت.لزوم.با.

شخص.وزیر.محترم.صنعت،.معدن.و.تجارت.مطرح.خواهد.گردید.تا.شرایط.و.الزامات.بیشتری.

در.راســتای.برگزاری.این.نمایشــگاه.ایجاد.گردد.و.این.نمایشگاه.به..یکی.از.مولفه.های.اصلی.

و.بازویی.جهت.معرفی.کاالی.تولیدشــده.شــرکت.های.ایرانی.به.کشورهای.همسایه.و.هدف.
تبدیل.گردد.

کاوه.خداپرست.در.پایان.اظهار.داشت:.ضمن.تشکر.از.سردبیر.محترم.مجله.پنجره.ایرانیان،.

تقاضا.و.پیشــنهاد.می.شــود.این.نشریه.با.ایجاد.زیرســاخت.های.الزم.جهت.چاپ.ماهنامه.یا.

فصل.نامه.و.همچنین.از.طریق.شــبکه.های.مجازی.به.زبان.کشورهای.همسایه،.ضمن.معرفی.

فعاالن.و.تولیدکنندگان.این.صنعت.در.کشورهای.همسایه.موجبات.کمک.به.معرفی.و.صادرات.
این.محصوالت.به.این.کشورها.و.همچنین.ارزآوری.برای.کشورمان.را.فراهم.آورد.

غالمرضــا.حکیمی،.مدیرعامل.شــرکت.صنایع.آکپا.ایــران.کیش.در.گفتگــو.با.خبرنگار.

پنجره.ایرانیان.در.خصوص.وضعیت.نمایشــگاه.دروپنجره.گفت:.نمایشــگاه.ویترینی.است.که.

تولیدکنندگان،.محققان،.مبتکران.و.نوآوران.صنعتی.و.بازرگانی.در.آن.به.عرضه.کاالهای.جدید.

پرداخته.و.از.این.طریق.ســعی.می.کنند.با.تولیدکنندگان.مــواد.اولیه،.خریداران،.پیمانکاران.و.

ســازمان.های.دولتی.و.مصرف.کنندگان.ارتباط.برقرار.کنند..امروزه.نمایشگاه.های.بین.المللی.از.

شــکل.ابتدایی.خود.فاصله.گرفته.و.کارکردهای.آموزشی،.تبلیغاتی.و.اطالعاتی.و.حمایتی.آنها.
اهمیت.بسیار.یافته.است.

وی.در.ادامه.افزود:.محور.نمایشگاه.باید.با.صادرات.باشد..به.نظر.من.نمایشگاه.دروپنجره.در.

تحقق.بخشیدن.به.اهداف.روز.نمایشگاه.های.بین.المللی.موفق.نبوده.و.راهکارهای.این.سیستم.

نتوانســته.زمینه.مناســبی.ایجاد.کند،.زیرا.دارای.برنامه.جامع،.اهداف.و.خط.مشی.مشخصی.

نمی.باشد..اصوال.نمایشــگاه.ها.باید.اهداف.و.برنامه.ریزی.مشخص.داشته.باشند.و.روشن.کنند.

که.می.خواهند.در.راستای.تولید،.صادرات.یا.فروش.کاال.عمل.کنند.
مدیرعامل.شــرکت.صنایع.آکپا.ایران.کیش.ضمن.اشــاره.به.لزوم.حضــور.بازدیدکنندگان.
خارجی.در.نمایشــگاه،.اظهار.داشــت:.به.اعتقاد.من.اگر.بناست.نمایشگاه.داشته.باشیم.باید.از.
بازرگانان.خارج.از.کشــور.دعوت.کنیم.که.بیایند.و.از.نمایشــگاه.بازدید.کنند؛.در.این.صورت.
اســت.که.به.صادرات.کاال.کمک.می.شود.و.به.تبع.آن.حمایت.از.کاالی.ایرانی.اتفاق.می.افتد..
در.بعد.داخلی.نمایشــگاه.های.بین.المللی.باید.آنقدر.قوی.کار.کنند.که.مردم.متوجه.شوند.کدام.
کاال.را.خریداری.کنند.و.این.گونه.به.اصالح.مصرف.در.جامعه.بپردازند..ولی.به.نظر.می.رســد.

نمایشگاها.از.این.اهداف.به.دور.مانده.اند.
.غالمرضا.حکیمی.مشــخص.نبودن.اهداف.نمایشگاه،.عدم.ارزیابی.عملکرد.ستاد.برگزاری.
نمایشــگاه.طی.ســال.های.برگزاری،.عــدم.نظرخواهی.از.مشــارکت.کنندگان،.عدم.توجه.به.
پیشنهادات.و.انتقادات.مشارکت.کنندگان.در.زمینه.های.مختلف.را.از.جمله.مهمترین.مشکالت.

و.کاستی.های.نمایشگاه.دروپنجره.عنوان.کرد.
وی.در.ادامه.ضمن.تایید.متن.اطالعیه.ای.که.از.سوی.انجمن.صنایع.یو.پی.وی.سی.پروفیل.
دروپنجره.ایران.صادر.شده.است،.انجام.چنین.اقداماتی.را.مفید.ارزیابی.کرده.و.اظهار.امیدواری.

کرد.این.اقدام.در.جهت.رفع.مشکالت.موجود.نمایشگاه.موثر.واقع.شود.
مدیرعامل.مجموعه.آکپا.ضمن.اشاره.به.نامناسب.بودن.زمان.برگزاری.این.نمایشگاه،.اظهار.
داشت:.با.توجه.به.اینکه.پروژه.های.ساختمانی.در.نیمه.اول.سال.شروع.شده.و.قاعدتا.در.اوایل.
نیمه.دوم.به.مرحله.نصب.دروپنجره.می.رسند،.ازاین.رو.اوج.کاری.این.صنعت.معموال.سه.ماهه.
ســوم.سال.بوده.و.به.نظر.می.رسد.بهترین.زمان.برای.برگزاری.نمایشگاهی.در.این.زمینه،.سه.
ماهه.دوم.سال.می.باشد.تا.نیاز.صاحبان.پروژه.ها.به.اطالعات.الزم.توسط.مشارکت.کنندگان.در.
این.نمایشگاه.برطرف.شــده.و.آنها.بتوانند.با.دید.باز.نسبت.به.برنامه.ریزی.جهت.عقد.قرارداد.
و.خریــد.دروپنجره.اقــدام.کنند..در.صورتی.که.در.حال.حاضر.با.توجه.به.برگزاری.نمایشــگاه.
دروپنجــره.در.بهمن.ماه،.عمال.صاحبان.پروژه.ها.رغبتی.جهت.بازدید.و.مذاکره.با.ســازندگان.
ندارند.و.نه.قــراردادی.منعقد.می.گردد.و.نه.خریدی.صورت.می.پذیرد..ضمنا.کوتاه.بودن.طول.
روز.و.همچنین.فصل.سرما.و.بارندگی.نیز.سبب.می.شود.میزان.بازدید.کنندگان.به.حداقل.برسد.
وی.در.پایان.پیرامون.مراجع.رسیدگی.به.مشکالتی.از.این.دست.به.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.
گفت:.به.نظر.اینجانب.تنها.مرجع.رســیدگی.به.این.مشکالت..مجریان.و.برگزارکنندگان.این.
نمایشگاه.ها.بوده.که.با.توجه.به.تجارب.به.دست.آمده.در.سالیان.متمادی.می.توانند.با.برگزاری.
جلســات.پرسش.و.پاسخ.و.تجزیه.و.تحلیل.محتوای.جلسات.و.فرم.های.نظرخواهی،.نسبت.به.

حل.مشکل.اقدام.کنند.

دکتر.قاسم.اصالنی.مدیرعامل.و.رئیس.هیات.مدیره.شرکت.پنجره.آریا.)ABI(.در.گفتگو.با.

خبرنگار.پنجره.ایرانیان.درباره.اطالعیه.صادره.از.ســوی.انجمن.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.سی.

  محور نمایشگاه باید با صادرات باشد

  خواسته های ما به هیچ وجه غیرمنطقی نیست

 غالمرضا حکیمی
 مدیرعامل آکپا ایران

 دکتر قاسم اصالنی 
)ABI( مدیرعامل پنجره آریا
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دروپنجره.ایران،.ضمن.اشاره.به.اجماع.اعضای.انجمن.در.این.خصوص.اظهار.داشت:.تصمیم.

اتخاذ.شــده.مبنی.بر.عدم.شرکت.در.نمایشــگاه.دروپنجره.امسال.تصمیمی.جمعی.بوده.و.در.

جلســه.ای.که.به.همین.منظور.برگزار.شــد.هیات.مدیره.انجمن.همگی.موافقت.خود.را.با.این.

پیشــنهاد.اعالم.داشتند..دلیل.ما.نیز.برای.انجام.این.کار.مشکالت.فراوانی.بود.که.طی.سالیان.

گذشته.وجود.داشت،.مضاف.بر.اینکه.مسئوالن.امر.نیز.توجه.چندانی.به.تذکرات.فراوان.و.ابراز.
گالیه.های.بسیار.مشارکت.کنندگان.نداشته.اند.

مدیرعامل.پنجره.آریا.در.پاســخ.به.این.پرسش.که.تا.چه.حد.می.توان.به.تاثیرگذاری.چنین.

اقداماتی.امید.داشــت،.گفت:.این.اقدام.به.طور.طبیعی.باید.موثر.واقع.شود..این.نکته.را.هم.در.

نظر.داشــته.باشید.که.وقتی.مطالبات.منطقی.و.به.حق.یک.صنف.سال.هاست.که.نادیده.گرفته.
می.شود،.برای.اعضای.انجمن.نیز.راهی.به.جز.عدم.مشارکت.باقی.نمی.ماند.

دکتر.اصالنی.ضمن.برشــمردن.خواسته.ها.و.مطالبات.انجمن.به.اصلی.ترین.خواسته.موجود.

اشاره.کرد.و.افزود:.مهم.ترین.خواسته.ما.این.است.که.نمایشگاه.از.سردترین.ماه.سال.به.یکی.از.

ماه.های.پاییز.منتقل.شده.و.همچنین.ساعات.کاری.نمایشگاه.تغییر.کند..به.نظرم.این.خواسته.

به.هیچ.وجه.غیرمنطقی.و.خارج.از.توان.مدیران.نمایشــگاه.نیســت..من.فکر.می.کنم.مدیران.
نمایشگاه.باید.نسبت.به.خواسته.های.برحق.مشتریان.و.مهمانان.خود.تمکین.کنند.

وی.در.ادامه.خدمات.ضعیف.نمایشــگاهی.را.یکی.دیگر.از.کاســتی.های.نمایشــگاه.عنوان.

کرد.و.گفت:.از.ســوی.دیگر.خدماتی.که.باید.از.ســوی.کارکنان.طی.برگزاری.نمایشگاه.ارائه.

شــود.بسیار.ضعیف.بوده.و.همواره.احساس.می.شــود.نگاه.از.باال.وجود.دارد..از.این.جهت.نیز.

هیچگاه.رضایت.مشــارکت.کنندگان.در.نمایشگاه.حاصل.نشده.و.مسئوالن.امر.نیز.هیچگاه.به.
این.گالیه.ها.توجهی.نداشته.اند.

رئیس.هیات.مدیره.شرکت.پنجره.آریا.در.بخشی.دیگر.از.سخنان.خود.در.خصوص.عملکرد.

مراجع.باالتر.عنوان.داشت:.من.فکر.می.کنم.مراجع.باالتر.در.سال.های.گذشته.نیز.باید.نظرات.

انجمن.هــا.و.صنف.های.مختلف.را.جویا.شــده.و.آنهــا.را.اعمال.می.کردنــد.و.فقط.به.منافع.

شــخصی.مدیران.و.مجریان.اکتفا.نمی.کردند..بدون.تردید.چنین.رویکردی.باعث.پاسخگویی.

بهتر.مدیران.نمایشــگاه.ها.و.رده.های.باالتر.آنها.به.مشتریان.خواهد.شد..به.هرحال.امیدواریم.
مسئوالن.با.تغییر.عملکرد.خود.چنین.رویکردی.را.اتخاذ.کنند.

وی.در.پایان.خاطر.نشــان.ســاخت:.البته.هرگز.انتظار.نداریم.شرایط.نمایشگاهی.در.داخل.

کشــور.همانند.کشورهای.پیشرفته.شود.اما.در.عین.حال.این.امید.را.داریم.که.کیفیت.خدمات.
موجود.اندکی.بهبود.یابد.

حســن.تاجیک،..رئیس.هیات.مدیره.گروه.ســیندژ.در.گفتگو.با.خبرنگار.نشــریه.

پنجره.ایرانیان.پیرامون.دالیل.حضور.شــرکت.ها.در.نمایشگاه.اظهار.کرد:.مهم.ترین.

دلیل.و.هدف.ما.از.شــرکت.در.یک.نمایشــگاه.بازاریابی.است..مجری.و.مدیریت.

نمایشــگاه.باید.برای.رسیدن.به.این.اهداف.و.بهره.برداری.بیشتر.مشارکت.کنندگان.

تمامی.زیرســاخت.های.الزم.را.فراهم.کرده.تا.میزان.مشــارکت.در.نمایشــگاه.نیز.
بیشتر.شود.

.رئیس.هیات.مدیره.گروه.ســیندژ.افزود:.یکــی.از.عواملی.که.در.میزان.موفقیت.و.

بازدهی.یک.نمایشگاه.موثر.است.توجه.به.زمان.برگزاری.و.تناسب.آن.با.نوع.فعالیت.

آن.صنف.و.صنعت.اســت..زمان.اوج.فعالیت.صنف.و.صنعــت.دروپنجره.با.توجه.به.

مراحل.پیشرفت.کار.ساخت.وساز.از.شهریورماه.تا.آبان.ماه.است.و.تمامی.مراحل.جذب.

مشــتری.تا.عقد.قرارداد.در.این.فرجه.زمانی.اتفاق.می.افتد..لذا.برگزاری.نمایشــگاه.

دروپنجره.در.بهمن.ماه.به.غیر.از.مشــکالتی.که.به.خاطر.سرما.و.بدی.آب.وهوا.وجود.
دارد،.سنخیت.چندانی.با.فصل.کاری.ما.ندارد.

تاجیک.با.اشــاره.به.مشکالت.مدیریت.برگزاری.نمایشگاه.دروپنجره.تهران.گفت:.

بزرگ.ترین.ایراد.مجری.نمایشگاه.نحوه.معرفی.و.کیفیت.ارائه.خدمات.است..نمایشگاه.

بیشتر.فضایی.برای.دیدوبازدید.همکاران.شده.است.و.مشتری.جدیدی.برای.شرکت.ها.

در.نمایشــگاه.ایجاد.نمی.شــود..ما.80.درصد.همکارانمان.را.در.صنف.می.شناسیم.و.

نیازی.به.برگزاری.نمایشگاه.برای.آشنایی.نداریم.بلکه.موضوعی.که.برای.ما.اهمیت.
بیشتری.دارد.جذب.مشتری.خارجی.و.پرداختن.به.بحث.صادرات.است.

وی.گفــت:.مهم.ترین.هدف.و.اولویت.یک.نمایشــگاه.تخصصی.و.بین.المللی.باید.

کمک.به.توســعه.تجارت.خارجی.مشــارکت.کنندگان.و.تســهیل.صادرات.کاال.به.

کشــورهای.همسایه.و.بازارهای.هدف.باشد..متاســفانه.مجری.نمایشگاه.دروپنجره.

صرفا.به.فکر.منافع.و.کســب.درآمد.است.و.این.که.نمایشــگاه.با.چه.کیفیتی.برگزار.

می.شــود.برایش.اهمیتی.ندارد..میزان.و.کیفیت.خدمات.نمایشگاه.تهران.در.مقایسه.

با.نمایشــگاه.های.دیگر.کشورها.در.سطح.بســیار.پایینی.قرار.دارد.و.الزم.است.این.

دوستان.بازدیدی.از.این.نمایشگاه.ها.داشته.باشند.و.این.تفاوت.ها.را.از.نزدیک.ببینند،.
تا.شاید.به.ما.حق.دهند.که.از.این.وضعیت.ناراضی.باشیم.

.رئیس.هیات.مدیره.گروه.سیندژ.با.اشاره.به.دالیلشان.برای.عدم.حضور.در.نمایشگاه.

خاطرنشان.ســاخت:.مجموعه.این.عوامل.دست.به.دست.هم.داد.تا.ما.با.همکارانمان.

در.مجموعه.ســیندژ.به.این.جمع.بندی.برسیم.که.حضور.در.نمایشگاه.برایمان.سودی.

دربر.ندارد.و.با.شــرکت.نکردن.در.نمایشــگاه.چیزی.را.از.دست.نمی.دهیم..البته.این.

تصمیم.مجموعه.ســیندژ.وقتی.با.نشست.انجمن.و.همفکری.اعضاء.درخصوص.عدم.

عقد.قرارداد.جمعی.هم.راستا.شد.ما.را.مصمم.کرد.تا.برای.احقاق.حق.و.بهبود.شرایط.
بر.این.موضع.پافشاری.کنیم.و.امیدواریم.که.راهی.گشوده.و.گشایشی.حاصل.شود.

تاجیک.در.ادامه.به.اهداف.صدور.اطالعیه.انجمن.اشــاره.کرد.و.توضیح.داد:.هدف.

انجمن.از.صدور.آن.اطالعیه.صرفا.منع.اعضاء.از.مشارکت.در.نمایشگاه.نبود.و.به.نوعی.

اطالع.رســانی.این.موضوع.بــرای.ما.مهم.تر.بود.چراکه.شــاید.برخی.از.همکاران.در.

جریان.همه.امور.نباشند.و.نسبت.به.وظایف.مجری.نمایشگاه.اطالعات.کافی.نداشته.

باشــند..ضمن.این.که.ما.بارها.این.انتقادات.را.اعــالم.کردیم.و.حتی.در.این.زمینه.با.

مجری.و.مدیریت.نمایشــگاه.مکاتبه.رسمی.داشــتیم.ولی.وقتی.ترتیب.اثر.داده.نشد.
تصمیم.گرفتیم.به.این.صورت.اقدام.کنیم.

وی.گفت:.خوشبختانه.بسیاری.از.همکاران.با.این.تصمیم.همراهی.کردند.و.ضمن.
تائید.این.کار.بر.اتخاذ.یک.استراتژی.واحد.برای.مواجهه.با.این.مسائل.تاکید.داشتند.
مهندس.تاجیک.در.پاســخ.به.این.موضوع.که.مجری.نمایشــگاه.جابجایی.تاریخ.
برگزاری.را.با.توجه.به.فشــردگی.برنامه.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.کار.مشکلی.
می.داند،.گفت:.این.پاســخ.از.ســوی.مجری.نمایشــگاه.منطقی.و.پذیرفتنی.نیست.
چراکه.این.موضوع.بیش.از.4.ســال.اســت.که.همواره.مطرح.شده.و.ظرف.این.مدت.
می.توانستند.با.مدیریت.صحیح.این.مشکل.را.برطرف.کنند..برگزاری.نمایشگاه.هایی.
ـ.که.ماهیتا.به.زمان. مانند.مبلمان،.پوشــاک.و.کیک.و.شــیرینی.در.تابستان.و.پاییزـ.
خاصی.مرتبط.نیستند،.یا.حتی.می.توانند.با.توجه.به.ارتباط.این.موضوعات.به.شب.عید.

 حسن تاجیک 
 رئیس هیات مدیره گروه سیندژ 

برای رفع  اراده قاطعی  نمایشگاه    مجری 

مشکالت ندارد
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علی.نظری.جویباری،.مدیرعامل.شــرکت.شاهین.ســازه.فجر.)ماژول(.در.خصوص.دالیل.

صدور.این.اطالعیه.توسط.انجمن.صنایع.یو.پی.وی.سی.پروفیل.دروپنجره.ایران،.ضمن.اشاره.

با.کاســتی.های.نمایشــگاه.دروپنجره.تهران،.به.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.گفت:.در.تمامی.ادوار.

برگزاری.نمایشــگاه.تخصصی.در.و.پنجره،.ما.شرکت.کنندگان.همیشه.از.تاریخ.و.ساعت.این.

رویداد.که.می.توانســت.نقش.بســزایی.در.معرفی.و.پیشــرفت.این.صنعت.داشته.باشد،.لطمه.

بسیاری.خورده.ایم..در.واقع.هزینه.های.مشارکت.در.این.نمایشگاه.ها.فوق.العاده.سرسام.آور.بوده،.
در.حالی.که.بازخورد.آن.بسیار.بسیار.ضعیف.بوده.است..

وی.یکی.از.علل.بازخورد.ضعیف.نمایشــگاه.را.زمان.اجرای.نمایشگاه.برشمرد.و.افزود:.غالبا.

روزهای.برگزاری.این.نمایشــگاه.در.اواسط.هفته.بوده.و.عموما.بارش.های.زمستانی.مشکالتی.

بسیاری.را.برایمان.ایجاد.می.کردند.)تا.جایی.که.به.دلیل.این.بارش.ها.گاهی.حتی.حضور.خود.

ما.در.غرفه.شرکت.با.دشواری.همراه.بود(..در.چنین.شرایطی.بسیاری.از.متقاضیان.شهرستانی.

به.خاطر.مشــقات.موجود،.از.حضور.در.نمایشــگاه.منصرف.می.شدند..حتی.بازدیدکنندگان.در.

استان.تهران.به.دلیل.برگزاری.نمایشگاه.در.روزهای.کاری.و.ترافیک.سنگین.روزهای.زمستانی.
موفق.به.بازدید.از.نمایشگاه.نمی.شدند.

مدیرعامل.شــرکت.شاهین.سازه.فجر.ســاعات.برگزاری.نمایشگاه.را.نیز.یکی.از.مشکالت.

قابل.توجه.نمایشــگاه.دانســته.و.اظهار.داشــت:.به.غیر.از.روزهای.برگزاری،.ساعات.برپایی.

نمایشگاه.نیز.بسیار.نامناسب.بوده.اند..زمان.کاری.نمایشگاه.دقیقا.با.ساعات.کاری.مراکز.دولتی.

و.خصوصی.مصادف.بوده.اســت؛.درنتیجه.بســیاری.از.عالقه.مندان.برای.بازدید.از.نمایشگاه.

چاره.ای.جز.گرفتن.مرخصی.نداشــته.اند.و.به.همین.دلیل.کمتر.کسی.رغبت.به.انجام.این.کار.

داشــته.است..از.سوی.دیگر.مصرف.کننده.نهایی.در.صنعت.دروپنجره.اهالی.خانه.و.خانه.داران.

هســتند.که.در.زمان.برگزاری.نمایشگاه.درگیر.مدرسه.و.دانشگاه.بوده.و.فرصتی.برای.بازدید.
از.نمایشگاه.نمی.یافتند.

نظری.جویباری.درخصوص.تاثیرات.احتمالــی.صدور.این.اطالعیه.توضیح.داد:.ما.به.عنوان.

اعضای.انجمن.امیدواریم.برای.یک.بارهم.شــده.تمامی.اعضا.همدل.گشــته.و.با.عدم.حضور.
محمد.حمیدیه.مدیرعامل.شــرکت.میراب.پروفیل.با.نشان.تجاری.هافمن،.در.گفتگو.
بــا.پنجره.ایرانیان.در.مورد.اهداف.برگزاری.نمایشــگاه.های.تخصصی.گفت:.اســاس.و.

خود.در.این.رویداد.باعث.شــوند.تا.مسئوالن.این.نمایشگاه.به.خود.آمده.و.اقدامی.مقتضی.در.
این.زمینه.انجام.داده.و.در.زمان.و.ساعات.برگزاری.نمایشگاه.بازنگری.جدی.کنند.

وی.در.پاســخ.به.این.موضوع.که.مجری.نمایشگاه.جابه.جایی.تاریخ.برگزاری.را.با.توجه.به.

فشــردگی.برنامه.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.کار.مشکلی.می.داند،.گفت:.با.تمام.احترامی.

که.برای.عزیزان.در.شــرکت.نمایشگاه.ها.قائل.هستم،.عقیده.دارم.که.برخی.نمایشگاه.ها.را.که.

در.شــهریور،.مهر.یا.آبان.برگزار.می.شوند.می.توان.با.نمایشــگاه.بین.المللی.دروپنجره.جابه.جا.

کرد،.با.این.اســتدالل.که.این.نمایشگاه.درصد.بیشتری.از.مردم.را.درگیر.می.کند..بدین.ترتیب.

هم.رضایت.بخش.بیشــتری.از.جامعه.حاصل.شده.و.هم.شرکت.نمایشگاه.ها.خواهد.توانست.

رســالت.خود.را،.که.همانا.دسترســی.بهتر.و.راحت.تر.مردم.به.نوآوری.ها.و.تولیدات.ملی.است،.
به.نحو.احسن.انجام.دهد.

مدیرعامــل.ماژول.در.ادامه.ضمن.اشــاره.به.هدف.اصلی.برگزاری.نمایشــگاه.هایی.از.این.

دست،.بیان.داشــت:.مسئوالن.باید.توجه.داشته.باشند.که.صرف.برگزار.نمایشگاه.برای.درآمد.

و.خالی.کردن.جیب.تولیدکننده.نباشــد.بلکه.برگزاری.نمایشــگاه.باید.برای.تولیدکننده.رونق.

اقتصادی.به.دنبال.داشــته.باشد..در.واقع.نمایشگاه.باید.ســکوی.پرتاب.اجناس.تولیدشده.به.

سمت.مصرف.کننده.و.صادارت.باشــد؛.اما.متاسفانه.مسئوالن.برگزاری.نمایشگاه.فقط.تالش.

می.کنند.تا.از.این.فرصت.نهایت.اســتفاده.مالی.را.برده.و.بازخورد.آن.برای.مشارکت.کنندگان،.

اصال.برایشان.مهم.نیست..در.آن.مقطع.از.زمان،.یعنی.بهمن.ماه،.مردم.به.فکر.تهیه.لباس.عید.

و.شیرینی.و.آجیل.هستند.و.این.زمان.هیچ.سنخیتی.با.صنعت.دروپنجره.ندارد..اصوال.مسئوالن.
باید.با.سنجیدن.شرایط.فصلی.در.خصوص.برگزاری.نمایشگاه.های.مختلف.برنامه.ریزی.کنند.
نظری.جویباری.در.ادامه.افزود:.ما.از.شــخص.وزیر.که.به.تازگی.سکان.وزارتخانه.صمت.را.
برعهده.گرفته.اند.درخواســت.مساعدت.جدی.داریم.تا.بتوانیم.این.مسئله.را.به.نحو.احسن.حل.
کنیم،.تا.هیچ.کدام.از.طرفین.نسبت.به.این.مسئله.متضرر.نگردند..همچنین.از.دست.اندرکاران.
می.خواهیم.که.طی.یک.جلســه.همایشــی.این.نقطه.نظرات.را.بررسی.کرده.و.تاریخ.برگزاری.

نمایشگاه..را.با.فصل.های.سال.هماهنگ.کنند.
وی.در.پایــان.گفــت:.امیدواریم.که.با.مســاعدت.و.نگاه.مثبت.جناب.وزیــر.بتوانیم.جهت.
شــکوفایی.هرچه.بهتر.تولید.ملی.و.شناساندن.آن.به.مصرف.کنندگان.داخلی.قدمی.برداریم.و.
روزبــه.روز.بر.تجلی.عظمت.ایران.عزیزمان.بیافزاییــم..ما.وظیفه.خود.می.دانیم.که.هرآنچه.به.
نفع.تولید.داخلی.است.بگوییم،.اما.اگر.گوش.شنوایی.نبود.دیگر.تقصیری.متوجه.ما.نیست..این.

رسم.دولتمردان.است.که.حرف.ها.را.بشنوند.و.کار.خودشان.را.انجام.دهند.

در.بهمن.ماه.که.به.پایان.ســال.نزدیک.تر.است.اتفاق.بیفتند.ــ.بیانگر.این.نکته.است.

که.اراده.قاطعی.برای.این.تغییر.و.جابجایی.وجود.ندارد،.وگرنه.با.یک.رایزنی.می.شــد.
این.مسئله.را.حل.کرد.

تاجیــک.در.پایان.با.تاکید.بر.لزوم.واگذاری.امر.برگزاری.نمایشــگاه.به.انجمن.ها.و.

تشــکل.های.صنفی.گفت:.راهکار.من.به.عنوان.یکی.از.فعاالن.صنعت.دروپنجره.این.

اســت.که.مدیریت،.اجرا.و.نظارت.بر.برگزاری.نمایشــگاه.تخصصی.دروپنجره.را.به.

عهده.انجمن.بگذارند.و.اعضاء.انجمن.در.این.راه.پیش.قدم.شــوند.و.جهت.برگزاری.
یک.نمایشگاه.حرفه.ای،.هدفمند.و.در.شان.صنعت.و.اقتصاد.کشور.اقدام.کنند.

 محمد حمیدیه 
مدیرعامل میراب پروفیل )هافمن(

 علی نظری جویباری
مدیرعامل شاهین سازه فجر )ماژول(

  نمایشگاه باید سـکوی پرتاب تولیدات به

سمت مصرف کننده و صادارت باشد

  باید روشن شود دستاورد ما از شرکت در 

نمایشگاه چه بوده است
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قاعده.برگزاری.نمایشــگاه.های.تخصصی.و.همچنین.دالیلــی.که.از.برگزاری.این.گونه.

نمایشــگاه.ها،.هم.در.کل.دنیا.و.هم.در.کشــور.ایران.وجود.دارد،.اهداف.و.دستاوردهایی.

فراتر.از.تعاریف.ابتدایی.بازاریابی.و.توسعه.بازار.و.امثال.آن.می.باشد،.که.اهم.شاخص.های.

آن.توســعه.برندها.و.تولیدکنندگان.در.عرصه.فراملی.و.بین.المللی.عالوه.بر.عرصه.های.

داخلی،.کارآفرینی،.حل.و.فصل.مشــکالت.و.معضالت.اقتصادی.مرتبط.با.آن.صنعت،.و.
بسیاری.دیگر.از.پارامترهایی.است.که.بیان.آن.در.این.مقال.اندک.نمی.گنجد.

وی.در.ادامه.افزود:.با.کمال.تاســف.باید.عنــوان.کنم،.کلیت.و.کم.وکیف.نحوه.اجرای.

نمایشــگاه.تخصصی.دروپنجــره.تهران.و.همچنیــن.روش.مدیریــت.اجرایی.و.مالی.

برگزارکنندگان.در.ادوار.گذشته.تاکنون.به.گونه.ای.بوده.است.که.توقعات.دست.اندرکاران.
این.صنعت.را.در.سطح.بسیار.نازلی.پایین.آورده.است..

مدیر.مجموعه.هافمن.ضمن.اشــاره.به.وضعیت.نمایشگاه.دروپنجره.در.سالیان.گذشته.

اظهار.داشــت:.در.ســال.های.قبل،.حتی.به.همان.اهدافی.که.در.بازاریابی.به.دنبال.آن.

هســتیم،.قانع.بودیم.که.عالوه.بر.محقق.نشــدن.آن.اهداف،.برای.تولیدکنندگان.محزر.

و.مشــخص.شده.اســت.که.گویا.برگزارکنندگان.نه.تنها.در.پی.اهداف.متعالی.بیان.شده.

نیســتند،.بلکه.از.برآوردن.اهداف.ابتدایی.و.ســطحی.نیز.عاجز.می.باشــند..و.تصور.ما،.

وجود.این.ذهنیت.اســت.که.»برگزاری.نمایشــگاه.به.یک.عنصر.صد.در.صد.انتفاعی.و.

صرفا.ابزاری.برای.کســب.درآمدهای.غیر.متناسب.با.اهداف.مذکور.تبدیل.شده.است«..

آرزو.می.کردیم.ای.کاش.این.دوســتان،.شــرکت.کنندگان.را.حداقل.به.دیده.مشــتری.

می.نگریســتند.که.حتی.از.این.نوع.نگرش.نیز.عاجز.می.باشــند..رفتارها.و.پاسخ.هایی.که.

در.پی.درخواست.های.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.سی.از.طرف.این.عزیزان.
ارائه.شده.است.موید.و.استناد.عرایض.بنده.می.باشد.

محمد.حمیدیه.در.ادامه.ضمن.دسته.بندی.کردن.مشکالت.موجود.در.شش.مقوله،.

به.تشــریح.جزئیاتی.از.این.موضوع.پرداخت.و.بیان.داشت:.برای.روشن.شدن.کامل.
موارد.ناچارم.به.جزئیاتی.بپردازم.تا.موارد.برای.مخاطبان.مشخص.گردد:

اول:.همانند.تمام.نمایشگاه.های.دنیا.برگزارکننده.نمایشگاه.تخصصی،.باید.خود.

از.تخصص.و.علم.الزِم.آن.صنعت.برخوردار.باشــد..به.نظرم.این.مورد.شامل.تمام.
صنایع.می.باشد.

دوم:.ساز.و.کاری.جهت.تجزیه.و.تحلیل.نتایج.و.بازخورد.حاصله.از.برگزاری.نمایشگاه.

از.طریق.شــرکت.کنندگان،.توســط.برگزارکننده.وجود.ندارد..سوال.این.است.که.پس.از.

صرف.هزینه.هایی.این.چنین.گزاف،.دســتاورد.ما.چه.بوده.اســت؟.فارغ.از.پاســخ.ما.که.

»مایوس.کننده.اســت«،.انتظار.می.رود.برگزارکننده.نسبت.به.این.موضوع.حساس.باشد.
که.این.چنین.نیست.

سوم:.تاریــخ.و.ساعات.نمایشگاه.نامناسب.است..توضیحات.و.استدالل.های.مستدل.

و.مشــروحی.در.این.رابطه.وجود.دارد..لیکن.گویا.در.تنظیم.تاریخ.و.زمان.انتفاع.و.راحتی.
برگزارکننده.مد.نظر.است.و.اهداف.و.نظرات.شرکت.کننده.محلی.از.اعراب.ندارد.

چهارم:.انتظار.می.رود.پس.از.صرف.انرژی،.برنامه.ریزی،.زمان.و.هزینه.های.گزاف،.

اطالع.رســانی.مناسب.از.نظر.کمی.و.کیفی.در.تمام.سطوح.جامعه.و.بازار.از.مصرف.کننده.

گرفته.تا.مســئوالن.رده.باال.توسط.برگزارکننده.صورت.گیرد.که.متاسفانه.چنین.امری.تا.
به.حال.محقق.نشده.است.

پنجم:.خدمات.اجرایی.و.رفاهی.مناســب.و.متناســب.با.اهداف،.بودجه.و.انگیزه.های.
شرکت.کنندگان.و.بازدیدکنندگان.ارائه.نمی.شود.

ششم:.به.ادعای.برگزارکننده،.این.نمایشگاه،.یک.نمایشگاه.بین.المللی.است،.بنابراین.

انتظار.می.رود.شرکت.های.رده.باال.از.کشورهای.صاحب.صنعت.در.آن.حضور.یابند؛.حال.

آنکه.چنین.نیست.و.نهایتا.چند.شرکت.دست.چندم.در.آن.مشارکت.می.کنند.یا.نمی.کنند!.

گویا.منظور.از.پاســخ.غیر.مسئوالنه.برگزارکننده.مبنی.بر.اینکه.»اگر.شما.شرکت.نکنید،.
بسیاری.دیگر.هستند.که.شرکت.کنند«.همان.شرکت.هایی.است.که.عرض.کردم.

وی.در.ادامه.افزود:.موارد.و.ایرادات.مذکور.طی.سنوات.متمادی.و.در.جلساتی.متعدد،.از.

طرف.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.سی،.با.مسئوالن.مربوطه.مطرح.گردیده.

که.به.هیچ..کدام.از.این.موارد.ترتیب.اثر.داده.نشــده.است.و.به.نظرم.بهترین.و.ساده.ترین.
ابزار.اعتراض.به.این.بی.مهری.ها،.عدم.شرکت.در.نمایشگاه.می.باشد..

مدیرعامل.شــرکت.میراب.پروفیل.پیرامون.تاثیر.صدور.این.اطالعیه.اظهار.داشــت:.

نهایتا.انتظار.داریم.صدور.این.اطالعیه.تاثیری.مثبت.و.مســئوالنه.ای.داشته.باشد..به.هر.

صورت.هدف.ما.از.شــرکت.در.نمایشگاه.توســعه.بازار،.حل.و.فصل.معضالت.مرتبط.با.

صنعت،.هم.فکری.و.تشریک.مساعی.با.همکاران،.مسئوالن.و.مصرف.کنندگان.و.توسعه.

کارآفرینی.به.عنوان.یک.هدف.غیرمســتقیم.اســت..بدیهی.است.که.نمایشگاه.تنها.یک.
ابزار،.از.ابزارهای.متعارفی.است.که.در.بازار.و.صنعت.موجود.می.باشد.

مدیریت.مجموعه.هافمن.در.پایــان.در.خصوص.مراجع.باالتری.که.می.توانند.به.این.

مشــکالت.رســیدگی.کنند،.گفت:..مراجعی.باالتر.جهت.رسیدگی.به.این.موضوع.وجود.

دارد.که.این.امر.به.شــرایط.و.اوضاع.بازار.و.صنعت.بستگی.داشته.و.رسیدگی.و.پیگیری.
موارد.به.تصمیم.ما.و.شرایط.و.اوضاعی.که.عرض.کردم.منوط.می.باشد.

 محمدجواد اقدامیان 
رئیس هیات مدیره ویستا بست

محمدجواد.اقدامیان،.رئیس.هیات.مدیره.شــرکت.ویستا.بســت.در.خصوص.حضور.این.

شــرکت.در.نمایشــگاه.دروپنجره.1397.به.پنجره.ایرانیان.گفت:.واقعیت.این.اســت.که.در.

ســال.جاری.نه.تنها.قصد.شرکت.در.نمایشگاه.را.به.طور.مســتقل.نداریم،.بلکه.در.تبلیغات.

محیطی.نیز.مشــارکتی.نداشته.و.حمایتی.از.نمایندگان.فروش.خود.بر.خالف.سنوات.گذشته.
نخواهیم.داشت.

بر.اســاس.گزارش.پنجره.ایرانیان،.این.در.حالی.اســت.که.ویستا...بســت.در.سنوات.

گذشــته.نه.تنها.به.طور.فعال.در.نمایشگاه.حضور.داشت،.بلکه.در.تبلیغات.محیطی.نیز.

به.طور.چشمگیری.شــرکت.می.کرد.و.نمایندگان.شرکت.ویستا.بست.نیز.حضور.فعال.
قابل.توجهی.داشتند..

رئیس.هیات.مدیره.ویستا.بســت.در.ادامه.درباره.علت.اتخاذ.این.تصمیم.توضیح.داد:.البته.

در.ســه.دوره.گذشته.نمایشــگاه.دروپنجره.تهران،.خود.شرکت.به.شکل.ایجاد.و.ارائه.غرفه.

مشــارکت.نداشته.و.فقط.نمایندگان.در.نمایشــگاه.حاضر.بوده.و.به.تبع.آن.تبلیغات.محیطی.

توســط.شــرکت.برای.حمایت.از.آنها.انجام.می.شد،.و.دلیل.آن.هم.مســائلی.بود.که.بارها.

به.اختصار.و.تفصیل.به.طور.شــفاهی.و.مکتوب،.از.طرف.انجمن.صنفی.به.اطالع.مسئوالن.

ســازمان.توســعه.تجارت،.وزارت.صمت،.مجری.نمایشگاه.رسیده.که.به.دلیل.عدم.تغییر.در.

بینش.و.روش.ایشــان.نه.تنها.باعث.دلسردی.این.شرکت.شد،.بلکه.موجبات.واکنش.جمعی.

اعضاء.صنف.را.به.همراه.داشت..توضیح.اینکه.در.ادوار.گذشته.نمایشگاه،.کل.صنف.به.طور.

هماهنگ.با.اســتمرار.در.سالن.35.و.38.در.نمایشگاه.شــرکت.داشتند.که.طی.استمزاج.به.

  از طال بودن پشــیمان گشته ایم، مرحمت 

فرموده ما را مس کنید
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عمــل.آمده.از.اعضای.صنف.طی.نامه.شــماره.156.ش.97.مورخ.97/07/15.موضوع.عدم.

تمایل.به.شرکت.دسته.جمعی.در.نمایشگاه.به.اطالع.مجری.محترم.و.اعضاء.صنف.رسید.و.به.

اعضا.صنف.اختیار.داده.شد.که.به.طور.انفرادی.در.صورت.تمایل.در.نمایشگاه.شرکت.کنند..

محمدجواد.اقدامیان.در.ادامه.انتقادات.خود.را.از.نمایشــگاه.در.پنج.مقوله.دسته.بندی.کرده.
و.به.تشریح.آنها.پرداخت:.

1. تاریخ نمایشگاه که عموما در نیمه دوم زمستان برگزار می گردد.
بارها.به.متولیان.امر.و.مســئوالن.ذیربط.توسط.انجمن،.اعالم.کرده.ایم.که.حسب.تجربه.
چندین.ساله.بهترین.زمان.نمایشــگاه.فصل.تابستان.است.زیرا.پروژه.های.بزرگ.و.کوچک.
وارد.مرحله.نازک.کاری.شــده.و.ســفارش.پنجره.و.انتخاب.آن.در.تابستان.صورت.می.گیرد..

یعنی.در.زمان.نمایشگاه.عمال.مشتری.واقعی.و.پای.کار.وجود.ندارد.
2. زمان نمایشگاه که عموما از 9 صبح لغایت 4 بعد از ظهر می باشد.

مخاطب.نمایشگاه.تخصصی.اغلب.از.سازندگان.ساختمان،.شرکت.های.پیمانکار،.مهندسان.

مشاور،.ناظر.و.تولیدکنندگان.دروپنجره.هستند.که.از.9.تا.16.ساعت.زمان.کاری.ایشان.بوده.

و.به.خاطر.فصل.زمســتان.و.محدودیت.های.ترافیکی.موجــود،.زمان.اندکی.را.برای.حضور.

در.نمایشــگاه.دارند..این.معضل.برای.بازدیدکنندگان.شهرستانی.دوچندان.بوده.و.در.نتیجه.
نمایشگاه.به.ازدحام.کافی.از.حیث.بازدیدکنندگان.نمی.رسد.

3. عدم وجود کمپین تبلیغاتی مناسب و اطالع رسانی ناکافی در خصوص 
جذب مخاطب داخلی و خارجی.

.بارها.متذکر.شــدیم.که.این.نمایشگاه.از.تبلیغات.مناسبی.برخوردار.نیست.نه.تنها.در.داخل.

کشور.اطالع.رسانی.متناسب.با.اهمیت.و.اندازه.نمایشگاه.وجود.ندارد،.بلکه.در.خارج.از.کشور.
هیچگونه.تبلیغات.موثری.ندارد.یا.حداقل.ما.شاهد.آن.نبوده.ایم.

4. عدم حضور شــرکت های پیمانکاری و مشــاور و صنایع پایین دستی 
خارجی، خصوصا کشورهای همسایه.

.برخالف.عنوان.بین.المللی.برای.نمایشــگاه،.در.سنوات.گذشته.حضور.موثر.و.چشمگیری.

از.اصحاب.صنعت.خارجی.را.در.نمایشــگاه.نداشــتیم..منظور.من.از.اصحاب.صنعت.در.واقع.

مصرف.کنندگان.پروفیل.و.دروپنجره.در.کشورهای.دیگر.خصوصا.کشورهای.همسایه.چون.

عراق،.افغانســتان،.پاکستان،.ترکمنستان،.تاجیکستان،.آذربایجان.هستند.که.بیشترین.حجم.

مبادله.تجاری.را.با.ما.دارند.و.می.توانند.بازار.بالفعل.باشند،.ولی.متاسفانه.به.دلیل.نبود.کمپین.

تبلیغاتی.کارآمد.در.سطح.بین.الملل،.در.سنوات.گذشته،.هیچ.بازدیدکننده.بین.المللی.را.شاهد.

نبوده.ایم..در.دیگر.نمایشگاه.های.جهانی.حتی.در.کشورهای.همسایه.مرسوم.است.که.مجری.

نمایشــگاه.با.اقدام.به.ارائه.تورهای.نمایشگاهی.در.کشورهای.همجوار.و.جذب.مخاطبان.و.
مشتریان.بالقوه،.باعث.شکوه.و.اثربخشی.نمایشگاه.شود.

5. ضعف خدمات داخلی نمایشــگاه و عدم سیستم مناسب حمل و نقل از 
سطح شهر.

این.معضل.البته.فقط.مختص.این.نمایشگاه.نبوده،.بلکه.در.کلیه.نمایشگاه.های.برگزار.شده.

به.شدت.به.چشم.می.خورد..از.قبیل.ترافیک.شدید.در.مبادی.ورودی.و.خروجی.نمایشگاه.به.

دلیل.اخذ.عوارض.پارکینگ.و.ورودیه،.ضعف.سیســتم.گرمایشی.و.سرمایشی.سالن.ها.و.......
که.ذکر.آنها.مثنوی.هفتاد.من.کاغذ.می.شود.

رئیس.هیات.مدیره.شرکت.ویستا.بست.در.پایان.خاطرنشان.ساخت:.به.دلیل.جمیع.جهات.

فوق.و.به.دلیل.اینکه.بارها.در.خواست.خود.را.به.گوش.مسئوالن.رسانده.و.بازخورد.مناسبی.

دریافت.نکرده.ایم؛.لذا.تصمیم.به.عدم.شرکت،.ناشی.از.موارد.فوق.می.باشد..به.قول.شاعر:.از.
طال.بودن.پشیمان.گشته.ایم،.مرحمت.فرموده.ما.را.مس.کنید..
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با حضور محسن صفایی و فعاالن صنعت پالستیک در گفتگوي ویژه خبري شبکه دوم سیما؛

مشکالت واحد هاي تولیدي
 مواد اولیه پتروشیمي بررسی شد

پنجره.ایرانیــان؛.مهندس.محســن.صفایی،.مدیرعامل.شــرکت.

همارشــتن.و.چند.تن.از.مدیران.و.صاحب.نظران.صنعت.پالســتیک.

با.حضور.در.برنامه.گفتگوي.ویژه.خبري.شــبکه.دوم.سیما.پیرامون.

مشکالت.واحد.هاي.تولیدي.مواد.اولیه.پتروشیمي.مطالب.مهمی.بیان.
کردند.

محســن.صفایي،.عضو.انجمن.ملي.پالســتیک.و.پلیمر.ایران،.در.

اســتودیو.گفتگوي.ویژه.خبري.شبکه.دو.ســیما.ضمن.اشاره.به.رکود.

و.تعطیلی.که.گریبانگیر.صنعت.پالســتیک.و.پلیمر.شده.است،.افزود:.

صنعت.پالســتیک.داراي.یک.میلیون.فرصت.اشتغال.در.کشور.است.

و.در.حوزه.هاي.غذایي،.پزشــکي.و.تفریحي.ورزشي.و.....از.حضوري.
پررنگ.برخوردار.است،.اما.سال.هاي.اخیر.دچار.آسیب.هایي.شده.است.
او.ادامه.داد:.نزدیک.به.60.درصد.از.کارخانه.های.مرتبط.با.پتروشیمي.
تعطیل.و.بخش.عمده..دیگر.هم.بــا.ظرفیت.10.تا.30.درصد.فعالیت.
مي.کنند.و.علت.آن.رکود.طوالنی.مدت.اقتصاد.کشــور.و.کمبود.مواد.
اولیه.است..صادرات.مواد.اولیه.از.افتخارات.ماست،.اما.چراغي.که.به.
خانه.رواســت.به.مسجد.حرام.است.حتما.سایه.سوء.مدیریت.بر.این.

صنعت.حضور.پررنگ.دارد.
مهــدوي.ابهري.دبیر.کل.انجمن.صنفــي.کارفرمایان.صنعت.
پتروشیمي.در.پاسخ.اظهار.داشت:.چراغي.که.به.کارخانه.رواست.
به.مســجد.حرام.است،.اما.چرخه.صادرات.به.اروپا.هم.کار.یکي.
دو.روز.نیســت.و.اگر.آن.را.از.دســت.بدهیم.ســخت.به.دست.

خواهد.آمد.
او.افزود:.براي.تولید.مواد.اولیه.پلي.پروپیلین.در.داخل.کشــور.
مشکلي.نداریم.و.همیشه.بیش.از.نیاز.هم.تولید.کرده.ایم،.اما.اینکه.
چرا.براي.مصرف.داخل.همیشه.مواد.اولیه.کم.مي.آید.باید.در.جاي.

دیگر.بررسي.کرد.
صفایي.گفت:.سوءمدیریت.و.عرضه.نادرست.از.عمده.دالیل.کمبود.
مواد.اولیه.پتروشــیمي.براي.مصرف.داخل.است..باید.براي.ارائه.ادله.

مستندات.رفتاري.پتروشیمي.شفافیت.وجود.داشته.باشد.
حسین.ُدر.عضو.اتحادیه.صنایع.پایین.دســتی.پتروشیمی.در.ارتباط.
تلفني.با.این.برنامه.گفت:.معموال.تولیدکنندگان.مواد.اولیه.پتروشیمي.
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خارجي.ها.را.بیشتر.از.ما.داخلي.ها.دوست.دارند.
صفایي.در.اســتودیو.گفت:.وقتي.یکي.از.متولیــان.مملکت.که.عضو.هیات.مدیره.
17.شــرکت.پتروشیمي.است.و.سیستم.معیوبي.به.نام.بهین.یاب.را.درست.کرده.است.
عالقه.اي.هم.به.اصالح.عیوب.این.سامانه.ندارد،.چه.می.توان.کرد؛.این.اصالح.وظیفه.

ما.نیست.بلکه.ناظران.و.بازرسان.معلوم.و.کافي.دارد.
عباس.یعقوبي.معاون.عملیات.بازار.بورس.کاال.در.دیگر.ارتباط.تلفني.با.این.برنامه.
گفت:.تا.آنجا.که.به.ما.مربوط.مي.شــود.فهرست.همه.خریداران.بورس.کاال.را.براي.
سازمان.هاي.نظارتي.ازجمله.کارگروه.تنظیم.بازار.و.همچنین.سازمان.حمایت.از.حقوق.
مصرف.کننده.و.تولیدکننده.ارســال.مي.کنیم..پس.سازمان.حمایت.متولي.اصالحات.و.

رسیدگي.هاي.ثانویه.است.
او.ادامه.داد:.ما.طبق.مصوبات.ســازمان.تنظیم.بازار.و.کارگروه.های.بازرســي.عمل.

مي.کنیم.و.از.رانت.بازي.در.بورس.کاال.خبري.نیست.
حسین.ُدر.در.ادامه.ارتباط.تلفني.با.این.برنامه.گفت:.با.فریاد.آی.دزد،.کاري.از.پیش.
نمي.رود،.به.راحتی.مي.شــود.با.چک.کردن.حساب.هاي.بانکي.خریداران.محموله.هاي.
پتروشــیمي.دریافت.که.محل.خرید.کجا.بوده..رســیدن.به.دالل.کار.سختي.نیست..
لیست.خریداران.به.طور.مرتب.از.سوي.وزارت.صمت.اعالم.مي.شود.و.در.بورس.کاال.

که.حکم.دماسنج.را.دارد.معامله.صورت.مي.گیرد.
صفایي.در.اســتودیو.با.این.ادعا.که.مي.توانــد.آدرس.همه.دالالن.را.ارائه.کند.
افزود:.لیســت.خریداران.ســه.ســال.اخیر.کاال.باید.براي.بررسي.به.انجمن.ملي.

تحویل.داده.شود.
او.افزود:.همه.مي.دانند.دالل.کیست،.اما.به.زبان.نمي.آییم.اینکه.بگوییم.این.اسامي.
جزو.اســناد.تجاري.هســتند.یعني.به.دنبال.پوشــش.دادن.دالالن.هستیم..نباید.در.
تشخیص.دالل.از.تولیدکننده.دچار.ابهام.شویم..تشخیص.این.دو.کار.چندان.دشواری.
نیست.و.می.توان.برخی.معیارهای.اولیه.را.برای.تمایز.این.دو.مد.نظر.قرار.داد؛.مواردی.
مانند.گواهینامه.ارزش.افزوده،.لیســت.بیمه.پرسنلی.و.همچنین.میزان.برق..مصرفی.

را.می.توان.به.عنوان.مالک.اولیه.تشخیص.در.نظر.گرفت.
مهدوي.در.اســتودیو.گفت:.مواد.اولیه.نیاز.داخل.را.کنار.گذاشــته.ایم.پس.اگر.نیاز.
داخل.تامین.نمي.شــود..اتفاق.در.جاي.دیگري.مي.افتــد..اینجا.دالالن.ایفاي.نقش.
مي.کنند..داللي.ازآنجا.پیش.مي.آید.که.واحد.هاي.تجاري.داراي.پروانه،.پروانه.خود.را.
به.این.و.آن.مي.دهند.و.مي.خواهند.بدون.حرف.و.هزینه.ســود.دریافت.کنند..این.گونه.
است.که.مواد.اولیه.از.انبار.هاي.شورآباد.سردر.مي.آورد.و.درنهایت.با.3.برابر.قیمت.به.

دست.مصرف.کننده.مي.رسد.
حسین.ُدر.در.ارتباط.تلفني.خود.ادعا.کرد.که.تولیدکنندگان.پتروشیمي.هم.به.صورت.

مستقیم.اقدام.به.داللي.مي.کنند.
او.افزود:.مواد.اولیه.اي.که.به.گونی.بافان.خارج.از.بورس.ارائه.مي.شــود.نمونه.اي.از.

دالل.بازی.پتروشیمی.هاست.
مهدوي.پاســخ.داد:.مواد.اولیه.به.منظور.تولید.گوني.را.به.دستور.دولت.و.براي.رفع.

مشکل.تولیدکنندگان.آرد.کشور.داده.ایم.و.فقط.قصد.خیر.کردن.داشتیم.
آقاي.حســین.ُدر.اگر.نمونه.دیگري.از.معامالت.خارج.از.بورس.دارید.بگویید.تا.به.

شما.جایزه.بدهیم.
حسین.ُدر.گفت:.اگر.جایزه.را.تعیین.کنید.ظرف.مدت.5.دقیقه.مستنداتم.از.معامالت.

پتروشیمي.خارج.از.بورس.کاال.را.در.شبکه.هاي.اجتماعي.منتشر.خواهیم.کرد.
صفایي.در.اســتودیو.گفت:.تولیدکنندگان.پتروشــیمي.گویــي.فراموش.کرده.اند.
روزگاري.براي.فروش.محصوالتشان.به.ما.مصرف.کنندگان.داخلي.التماس.مي.کردند.
مهدوي.گفت:.اگر.100.سازمان.حمایت.از.تولیدکننده.و.مصرف.کننده.هم.راه.اندازی.
شود.باوجود.رانت.بازی.های.موجود.دردي.از.مصرف.کنندگان.واقعي.حل.نخواهد.شد.
رحیــم.مقیمي.رئیس.اتحادیه.پالســتیک.تهران.در.آخریــن.ارتباط.تلفني.با.این.
برنامه.در.خصوص.برداشته.شدن.سقف.قیمت.پلیمر.در.معامالت.بورس.کاال.گفت:.
بــا.این.رویداد.انتظار.مي.رود.صادرات.این.محصول.قطع.گردد.و.اول.نیاز.داخل.باید.

تامین.شود.
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مجتمع کارخانجــات صنعتی آلوم جام مجموعه تولیدی خدماتی اســت که 
از ســال 1382 در منطقه آزاد ماکو در اســتان آذربایجــان غربی احداث و 
راه اندازی شــده است. آلوم جام مجموعه ای باســابقه و توانمند است که در 
شــاخه های متنوعی فعالیت داشــته و هم اینک نیز در زمینه تولید انواع در و 
پنجره آلومینیومی )ترمال بریک و نرمال(، انواع در و پنجره یو.پی.وی.ســی، 
انواع شیشــه دوجداره و انواع توری پنجره )پلیســه، رولینگ و ثابت( فعال 
بوده و کاالی تولیــدی خود را از تولید به مصرف ارائــه می کند. آلوم جام با 
شعار »خوش قولی، کیفیت و قیمت مناســب« هرساله با تحویل ده ها پروژه 
بزرگ، گام هایی موثر در پیشبرد اهداف تعیین شده برداشته و سهم بسزایی 
نیز در تحقق اهداف سیاست های بهینه ســازی مصرف سوخت کشور دارد. 
شهرســتان ماکو که دروازه اروپا نامیده می شود و در مسیر جاده ابریشم نیز 
قرار دارد، در پی اجرای سیاست های اقتصادی دولت در سال 1391 به منطقه 
آزاد تجاری و صنعتی تبدیل شــد و اهمیت دوچندانی پیدا کرد. قرار گرفتن 
مجتمع کارخانجات شرکت آلوم جام در شهرک صنعتی منطقه آزاد تجاری و 
صنعتی ماکو، موقعیت باارزشی برای این شرکت به وجود آورده تا با استفاده 
از امتیازهای ویژه مناطق آزاد که شــامل 20 ســال معافیت مالیاتی و معاف 
بودن از پرداخت گمرکی به میزان ارزش افزوده ایجادشــده می باشد، به یک 
شــرکت کم نظیر از لحاظ رقابتی تبدیل شود. مجموعه امتیازات قابل اعتنایی 
که منطقه آزاد ماکو دارد هر صاحب سرمایه ای را برای سرمایه گذاری در این 
منطقه ترغیب می کند. بر همین اساس یکی از برنامه هایی که مدیریت فعال 
و باتجربه آلوم جام در برنامه توسعه مجموعه خود پیش بینی کرده است طرح 
ایجاد شهرک بزرگ صنعتی در، پنجره و نمای کشور در منطقه آزاد ماکوست 
که در فرصت مناســب تری به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. در ادامه 
توجه شما را به مشروح گفتگویی که با رحیم عبداهلل نژاد، مدیرعامل مجموعه 

آلوم جام انجام داده ایم جلب می کنیم:

اشــاره

آلـوم جـام؛ 
پنجره ای به تماشای

جاده ابریشـم

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان 
با مدیرعامل شرکت آلوم جام؛



 برای شــروع ابتدا مختصری پیرامون تاریخچه و سابقه فعالیت 
شرکت آلوم جام توضیح دهید.

شرکت.آلوم.جام.در.ســال.1382.در.منطقه.آزاد.ماکو.استان.آذربایجان.غربی.ثبت.

شــده.و.بالفاصله.فعالیتش.را.آغاز.کرد.و.تاکنون.فعالیت.های.مختلفی.را.تجربه.کرده.

اســت.که.در.ادامه.به.صورت.مفصل.تر.به.معرفی.آنها.خواهیم.پرداخت..اولین.فعالیت.

شرکت.آلوم.جام.در.زمینه.تولید.شیشه.های.دوجداره.بود.و.پس.از.6.ماه.فعالیت.در.این.

زمینه،.ساخت.و.مونتاژ.در.و.پنجره.آلومینیومی.را.آغاز.کردیم..ظرف.دو.سال.توانستیم.

ماشــین.آالت.مونتاژ.در.و.پنجره.آلومینیومی.را.که.ســت.های.یک.و.دو.سر.بود.را.با.

ماشین.آالت.مدرن.و.مجهز.برای.آلومینیوم.از.فوم.ایتالیا.و.برای.یو.پی.وی.سی.از.ترکیه.

جایگزین.کنیم..کارخانه.آلوم.جام.در.زمینی.به.مســاحت.4000.مترمربع.احداث.شده.

است.که.شامل.سالن.تولید.)سوله(.با.مساحت.2500.مترمربع.و.ساختمان.اداری.400.
متر.و.دو.سوئیت.150.متری.است.

 دلیــل انتخاب منطقه آزاد ماکو برای اســتقرار کارخانه و فعالیت 
تولیدی مجموعه آلوم جام چه بود؟

عالوه.بر.آنکه.ماکو.زادگاه.و.محل.زندگی.ما.بود،.مزایای.منطقه.آزاد.و.معافیت.های.

مالیاتی.و.امتیازات.دیگری.که.این.منطقه.از.نظر.جغرافیایی.داشــت،.دالیلی.بود.که.

باعث.شــد.تا.نســبت.به.احداث.کارخانه.تولیدی.در.این.منطقه.اقدام.کنیم..ازجمله.

مزایــای.فعالیت.در.مناطق.آزاد.تجاری.مانند.ماکو.افزون.بر.ســهولت.ترخیص.کاال،.

معافیت.مالیاتی.بود.که.به.مدت.10.ســال.می.توانستیم.از.این.معافیت.استفاده.کنیم..

از.ســال.93.مطابق.بخشنامه.جدید.و.ثبت.ماکو.به.عنوان.منطقه.آزاد.تجاری.صنعتی،.

شــرکت.های.تولیدی.که.دارای.پروانه.بهره.برداری.و.مجوز.تولید.هســتند.با.توجه.به.

استفاده.از.مواد.اولیه.داخلی.و.خارجی،.نوع.فعالیت.و.فرایند.تولید.و.میزان.ارزش.افزوده.

کاالی.تولیدی.می.توانند.تا.20.ســال.از.این.معافیت.مالیاتی.)شامل.عوارض.گمرکی.

و.مالیات.بر.ارزش.افزوده(.برخوردار.شــوند..شــرکت.آلوم.جام.با.توجه.به.نوع.فعالیت.

تولیــدی.اش.که.پروفیل.)مواد.اولیه(.را.از.خارج.وارد.می.کند.و.فرایند.تولیدی.خدماتی.

انجام.می.دهد،.مطابق.فرمول.ســازمان.امور.مالیاتــی.از.50.درصد.معافیت.مالیاتی.

برخــوردار.اســت.و.چنانچه.تولید.پروفیل.نیز.در.داخــل.مجموعه.صورت.بگیرد.این.
معافیت.می.تواند.تا.100.درصد.افزایش.یابد.

 منطقه آزاد ماکو چه امتیازات دیگری برای جذب ســرمایه گذار در 
زمینه تولید صنعتی و سایر فعالیت ها دارد؟

منطقه.آزاد.ماکو.بزرگترین.منطقه.آزاد.زمینی.کشور.است.و.همان.طور.که.می.دانید.همه.

مناطق.آزاد.تجاری.با.توجه.به.امتیازات.خاصی.که.برای.این.مناطق.در.قانون.عنوان.شده.

است.از.جذابیت.های.خاصی.برای.سرمایه.گذاری.در.زمینه.های.مختلف.تولیدی،.صنعتی.و.

خدماتی.برخوردار.هســتند.که.منطقه.آزاد.تجاری.صنعتی.ماکو.نیز.از.این.امتیازات.مستثنا.

نیســت..عالوه.بر.این.امتیازات.که.بخشــی.از.آنها.مانند.معافیت.های.مالیاتی.را.در.سوال.

قبل.توضیح.دادم،.موارد.دیگری.مانند.نزدیکی.این.منطقه.به.مرز.زمینی.اروپا.و.مســافت.

کوتــاه.حدود.5.کیلومتری.تا.مرز.ترکیه.و.هزینه.نازل.تــر.حمل.ونقل.از.جمله.مزایای.این.
منطقه.به.شمار.می.آید.

همچنین.مجوز.مرز.هوایی.بین.المللی.برای.فرودگاه.ماکو.صادر.شده.است.و.منطقه.آزاد.

ماکو.با.احداث.شهر.فرودگاهی.در.حال.تبدیل.شدن.به.مرکز.لجستیک.شمال.غرب.کشور.

اســت..فرودگاه.ماکو.یک.شهر.فرودگاهی.500.هکتاری.است.و.تردد.در.منطقه.آزاد.ماکو.

با.کمک.پلیس.امنیت.تسهیل.شده.و.اتباع.خارجی.می.توانند.بدون.اخذ.ویزا.و.درج.مهر.در.
پاسپورت.به.منطقه.آزاد.ماکو.مراجعه.کنند.

به.منظور.اتصال.ماکو.به.شــریانات.بین.المللی،.یک.قرارداد.با.منطقه.آزاد.ارس.و.راه.آهن.

منعقد.شده.که.خط..آهن.از.ترکیه.به.چشمه.ثریا.و.سپس.به.ماکو.متصل.و.سپس.از.ارس.به.

راه.آهن.سراسری.ایران.متصل.شود،.در.این.خصوص.نیز.مذاکرات.از.طریق.راه.آهن.ایران.

و.راه.آهن.ترکیه.در.حال.انجام.است.و.امیدواریم.هرچه.زودتر.این.موضوع.نیز.به.سرانجام.
برسد.چراکه.کمک.زیادی.به.شرایط.اقتصادی.منطقه.خواهد.کرد.

معافیت.های.مالیاتی،.انرژی.ارزان،.امکان.تامین.مواد.اولیه،.دسترســی.آســان.به.راه.ها،.

بزرگراه.ها.و.مسیرهای.زمینی.و.هوایی.جهت.صادرات.و.واردات.و.نیروی.کار.ارزان.از.جمله.

مزیت.های.سرمایه.گذاری.در.منطقه.آزاد.ماکو.است..مجموعه.این.عوامل.دست.به.دست.هم.

می.دهند.تا.ســرمایه.گذاران.داخلی.و.خارجی.با.کمترین.نگرانی.نسبت.به.سرمایه.گذاری.در.
بخش.های.مختلف.تولیدی،.صنعتی.و.خدماتی.در.منطقه.آزاد.ماکو.اقدام.کنند.

 در حال حاضــر مهمترین محصول و فعالیــت تولیدی مجموعه 
آلوم جام چیست؟

مجموعه.آلوم.جام.در.طول.سال.های.فعالیت.در.بیش.از.20.زمینه.تولیدی.و.خدماتی.

125

گو
گفت



126

13
ه.4

ـار
شم

...
97
ذر.

..آ
م..

ده
واز
ل.د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

فعالیت.داشــته.ولی.در.حال.حاضر.مهمترین.فعالیت.ما.تولیــد.و.مونتاژ.در.و.پنجره.
آلومینیومی.و.یو..پی..وی..سی.است.

.مجموعه.تولیدی.صنعتی.آلوم.جام.با.توجه.به.زیرساخت.ها،.ماشین.آالت.و.امکانات.

موجــود.دارای.ظرفیت.اســمی.تولید.ســاالنه.500.تا.600.تن.انــواع.در.و.پنجره.و.

محصوالت.آلومینیومی.است.اما.در.حال.حاضر.با.11.نفر.نیروی.فنی.در.کارگاه.تولید.

در.و.پنجــره.آلومینیومی.ماهانه.بین.20.تا.30.تن.ظرفیــت.تولید.دارد..در.کنار.خط.

تولید.در.و.پنجره.آلومینیوم،.خط.4.سر.با.لوازم.و.ماشین.آالت.کامل.تولید.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.سی.نیز.با.ظرفیت.تولید.روزانه.240.عدد.چارچوب.پنجره.)شامل.یک.لنگه.
بازشو.و.یک.لنگه.ثابت(.مشغول.به.تولید.است.

.خط.تولید.شیشــه.دوجــداره.نیز.که.به.صورت.تمام.اتوماتیک.اســت.در.کنار.این.

خطوط،.شیشــه.های.مصرفی.مجموعه.را.تولید.و.عرضه.می.کند..تولید.درزگیر.شیشه.

دوجداره.یکی.دیگر.از.فعالیت.های.تولیدی.مجموعه.آلوم.جام.بوده.است.که.متاسفانه.

به.دلیل.تحریم.های.اخیر.و.اینکه.مواد.اولیه.این.محصول.از.کشورهای.آلمان.و.هلند.

وارد.می.شد،.هم.اینک.این.خط.تولید.متوقف.شده.است..تولید.انواع.توری.های.پلیسه.

و.ثابت.در.و.پنجره.نیز.یکی.دیگر.از.فعالیت.های.مجموعه.آلوم.جام.است.که.هم.اینک.
در.این.مجموعه.انجام.می.شود.

 آلوم جام از چه نوع مواد و متریالی برای تولید و مونتاژ محصوالتش 
استفاده می کند و دلیل انتخاب این مواد چیست؟

ما.به.دلیل.ســابقه.طوالنی.و.تنوع.فعالیتی.که.ظرف.این.ســال.ها.داشتیم.با.انواع.

محصوالت.و.برندهای.مختلف.اروپایی.و.ترک.کار.کردیم.و.تجربه.الزم.را.به.دســت.

آوردیم..مدت.8.ســال.اســت.که.در.تولید.در.و.پنجره.هــای.آلومینیومی.از.پروفیل.

یورو.کامفورت.)Euro Comfort(.اســتفاده.می.کنیم..متاســفانه.مونتاژکاران.و.

پنجره.ســازان.ناوارد.و.کم.تجربه.با.ســاخت.در.و.پنجره.های.بی.کیفیت.باعث.بدنامی.

برخــی.برندهــا.و.تولیدکنندگان.پروفیل.شــده.اند.به.همین.دلیل.در.برنامه.توســعه.

مجموعه.آلوم.جام.در.نظر.داریم.در.ســال.آینده.پروفیــل.اختصاصی.با.برند.خودمان.

مافقطپنجرهمیسازیم
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را.تولیــد.و.روانه.بازار.کنیم.که.امیدواریــم.با.توجه.به.تجارب.زیادی.که.در.مجموعه.
 )ALUMIL( آلوم.جام.در.این.زمینه.وجود.دارد.تجربه.موفقی.باشــد..پروفیل.آلومیل
یونان.نیز.از.جمله.پروفیل.های.باکیفیتی.است.که.در.مجموعه.آلوم.جام.مورد.استفاده.

قرار.می.گیرد.
در.تولید.محصوالت.یو.پی.وی.ســی.نیز.مدت.12.ســال.اســت.از.پروفیل.وگا.
سیســتم )VEGA(.اســتفاده.می.کنیم..پروفیل.وگا.سیستم.شــامل.33.قطعه.
اســت.که.با.توجه.به.نیاز.بازار.ایــران.یکی.از.کامل.ترین.سیســتم.های.پروفیل.
یو.پی..وی..ســی.است.و.خوشــبختانه.تاکنون.کوچک.ترین.مشکلی.از.لحاظ.تغییر.
رنــگ.و.فرم،.ترک.خوردگی.و.ســایر.ایرادات.پروفیل.ها.نداشــته.و.همواره.مورد.

رضایت.مصرف.کنندگان.بوده.است.
در.زمینــه.یــراق.آالت.نیز.چون.از.ابتدا.در.بخــش.بازرگانی.و.فروش.یراق.آالت.
فعالیت.مختصری.داشتیم.با.برندهای.مختلفی.کار.کرده.ایم..اولین.بار.در.سال.های.
80.ـ.81.یــراق.آالت.وینک.هــوس )WINKHAUS(.را.وارد.کردیم.و.در.ادامه.
برندهایی.مانند.ورنه )VORNE(.و.جی.یو )GU(.آلمانی.را.نیز.با.توجه.به.نیاز.و.

درخواست.بازار.وارد.و.عرضه.کردیم..
 گارانتی و خدمات پس از فروش محصوالت آلوم جام چگونه است؟
تمامی.مواد.اولیه.ای.که.ما.در.تولید.محصوالتمان.از.آنها.اســتفاده.می.کنیم.و.برخی.
از.آنها.را.در.ســواالت.قبل.نام.بردم،.از.برندها.و.شــرکت.های.معتبر.اروپایی.و.ترک.
هســتند.که.عالوه.بر.ایران.در.سراسر.دنیا.محصوالتشان.را.عرضه.می.کنند.به.همین.
دلیل.عالوه.بر.داشتن.کیفیت.بسیار.مطلوب،.برای.آسودگی.خیال.مصرف.کننده.دارای.

گارانتی.و.ضمانت.نامه.های.معتبر.با.مدت.زمان.مورد.قبول.هستند.
بر.همین.اســاس.شــرکت.آلوم.جام.چون.نمایندگی.رســمی.این.محصوالت.را.از.
شرکت.های.اصلی.دارد.تمامی.محصوالت.خود.را.با.تضمین.و.گارانتی.شرکت.اصلی.
به.مشــتریان.عرضه.می.کند..کلیه.محصوالت.آلوم.جام.دارای.10.سال.گارانتی.برای.

پروفیل.و.3.سال.برای.یراق.آالت.هستند.
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گروه صنعتی نوین ســازه در سال 1390 فعالیت خود را درزمینه تولید انواع در و پنجره یو.پی.وی.سی در تهران آغاز کرده است و از زمان تاسیس تا 
به امروز، با اتکا به الطاف پروردگار و با بهره گیری از دانش متخصصان و کوشــش نیروی کاری مجرب، در مسیر تولید و عرضه پانل، در و پنجره های 
دوجداره  یو.پی.وی.ســی و همچنین پخش پروفیل و یراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.سی گام برداشته است. این مجموعه با توجه به نیاز بازارهای 
داخلی و خارجی و اســتراتژی سازمانی تدوین شده و همچنین سیاست های کلی کشور در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در ابعاد گوناگون به ویژه در 
بخش ساختمان، توانسته است امســال خط جدید کارخانه تولید پانل های دوجداره یو.پی.وی.سی را راه اندازی کند. مجموعه نوین سازه با در اختیار 
داشتن تکنولوژی روز دنیا، کارشناسان برجسته و با استفاده از ماشین آالت پیشرفته قادراست بخش عمده ای از نیاز بازار خرد و عمده داخلی و خارجی 

را جهت تولید پانل های یو.پی.وی.سی فراهم سازد. استفاده از مواد اولیه درجه یک یو.پی.وی.سی از دیگر مزایای این پانل های تولیدی می باشد.
دفتر فروش و انبار مرکزی این مجموعه در بازار آهن غرب تهران، فرصت مناسبی را برای مشتریان سراسر کشور به ویژه تهرانیان عزیز فراهم آورده 
است تا سفارش های خود را با صرف کمترین زمان و هزینه ارائه داده و از خدمات این مجموعه برخوردار شوند. نشریه پنجره ایرانیان به منظور آشنایی 
بیشــتر و معرفی توانمندی های این مجموعه گفتگویی با آقایان مجید نصیــری و ایمان قاضی زاده، مدیران جوان و پرتالش این مجموعه انجام داده 

است که مشروح آن را در ادامه باهم می خوانیم:

اشــاره

 برای آغاز گفتگو ابتدا مجموعه نوین سازه را به طور کامل معرفی کنید.
فعالیــت.مجموعه.صنعتی.تولیدی.نوین.ســازه.در.زمینه.تولید.انــواع.در.و.پنجره.دوجداره.
یو.پی..وی.ســی.از.ســال.1390.آغاز.شده.است.و.درمهرماه.ســال.جاری.کارخانه.تولید.پانل.
یو.پی.وی.سی.را.در.شهر.اراک.راه.اندازی.کرده.است.کارخانه.این.مجموعه.در.شهرک.صنعتی.
اراک.در.فضایی.به.مساحت.هزار.مترمربع.واقع.شده.است.و.دارای.دو.خط.تولید.پانل.است.که.
با.12.پرســنل.به.صورت.24.ساعت.شبانه.روزی.فعالیت.می.کند.و.ظرفیت.تولید.پانل.مجموعه.
نیز.روزانه.3000.متر.طول.اســت..انبار.و.دفتر.مرکزی.مجموعه.نوین.سازه.در.بازار.آهن.غرب.

تهران.واقع.است.
 نوین سازه از چه تاریخی شــروع به کار کرده و برای رسیدن به جایگاه 

امروزی خود چه فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است؟
گروه.صنعتی.نوین.ســازه.در.راستای.اهداف.از.پیش.تعیین.شده.خود.در.سال.1390.تاسیس.
شد.و.تاکنون.با.بهره.گیری.از.توانمندی.های.خود،.به.مشارکت.در.پروژه.های.دولتی.و.خصوصی.
در.تهران.و.شهرســتان.ها.پرداخته.اســت..در.ســال.1392.این.مجموعه.وارد.فاز.جدید.تولید.
پروفیل.های.یو.پی.وی.ســی.بانام.تجاری.KSAN.)کیسان(.شــد.که.مقدار.محدودی.از.این.
پروفیل.برای.مصرف.داخلی.و.عمده.تولید.آن.برای.صدور.به.کشورهای.همسایه.ازجمله.عراق،.
افغانستان،.کردســتان.عراق.و.....اختصاص.یافت..اکنون.گروه.صنعتی.نوین.سازه.مفتخراست.
اعــالم.دارد.با.اســتعانت.از.حق.تعالی.و.با.اتکا.بر.تالش.و.پشــتکار.مدیریت.و.گروه.پرتالش.
خود.موفق.به.احداث.دو.خط.تولید.اختصاصی.پانل.های.دوجداره.یو.پی..وی..ســی.شــده.است.

کــه.از.نظر.کیفیت.و.قیمــت.قابل..رقابت.با.بهترین.برندهای.موجود.در.بازار.اســت..کارخانه.

ایــن.مجموعه.با.دارا.بودن.دســتگاه.های.به.روز.و.مجهز،.توان.تولیــد.روزانه.3000.متر.طول.

پانل.دوجداره.را.به.صورت.24.ســاعت.شــبانه.روز.دارد..انواع.پانل.های.یو.پی.وی.سی.تولیدی.

این.مجموعه.شــامل.پانل.های.دوجداره.به.ابعاد.100.و.ضخامت.20.میلی.متری.و.پانل.150.
باضخامت.24.میلی.متر.است.

 گروه صنعتی نوین ســازه درحال حاضر چه خدمات و محصوالتی به بازار 
عرضه می کند؟

مجموعه.نوین.ســازه.شــامل.4.دپارتمان.مجزا.از.جمله.کارخانه.تولیــد.پانل.های.دوجداره.

یو.پی..وی.ســی،.کارگاه.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی،.پخش.پروفیل.در.و.پنجره.و.پخش.
یراق.آالت.و.ملزومات.در.و.پنجره.است.

 پانل های تولیدی نوین ســازه از چه مزایایی و ویژگی هایی برخوردارند؟ 
درخصوص موارد کاربرد این پانل ها توضیح دهید.

پانل.های.یو.پی.وی.ســی.تولیدی.مجموعه.نوین.ســازه.از.مواد.درجه.یک.تهیه..شــده.و.به.

رنگ.ســفید.شفاف.و.شــیاردار.و.همچنین.پانل.های.لمینیت.می.باشد.که.موارد..استفاده.آن.در.

درهای.یو.پی.وی.ســی.است..رنگ.این.پانل.ها.به.گونه.ای.است.که.با.اکثر.پروفیل.های.موجود.

در.کشور.سازگار.است.و.به.دلیل.مقاومت.باالیی.که.در.مقابل.تغییر.حالت.بر.اثر.سرما.و.گرما.

دارند.قابل.اســتفاده.در.محیط.های.مختلف.با.شرایط.آب.وهوای.گوناگون.هستند..پروفیل.پانل.

یو.پی..وی.سی.که.امکان.استفاده.به.جای.شیشه.دوجداره.در.ساخت.در.و.پنجره.را.دارد.به.آسانی.

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان
 با مدیران مجموعه نوین سازه؛

نوین سـازه 
تولیدکننده اختصاصی

 پانل های دوجداره 
یو.پی.وی.سی
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نصب.و.جداســازی.می.شود.و.همچنین.عایق.مناسب.انرژی.و.صوت.است..پروفیل.های.پانل.

یو.پی.وی.سی.بین.30.تا.40.دسی.بل.عایق.صدا.هستند.و.حدود.60.میلی.متر.تنش.کششي.را.

تحمل.می.کنند..این.محصول.حداکثر.تا.65.درجه.سانتی.گراد.دما.را.تحمل.کرده،.نقطه.دماي.

تغییر.شکل.آن.88.درجه.سانتی.گراد.و.دماي.ذوب.آن.نیز.90.درجه.سانتی.گراد.است..پانل.های.

یو.پی.وی.ســی.به.دلیل.سبک.بودن.و.اســتحکام.باال.عالوه.بر.درها،.در.سقف.های.کاذب.و.
به.عنوان.پوشش.دیوار.نیز.مورد.استفاده.قرار.می.گیرند.

 درخصوص رعایت استانداردها یا نکات فنی محصوالت تولیدی مجموعه 
نوین سازه توضیحاتی ارائه دهید.

هدف.اصلی.مجموعه.جلب.رضایت.مشــتری.و.محوریت.آن.مشــتری.مداری.است..به.

همیــن.خاطر.گروه.پر.توان.این.مجموعه.تالش.می.کنند.با.رعایت.تمامی.اســتانداردهای.

موجــود.و.به.کارگیری.نکات.فنی.الزم،.محصولی.باکیفیت.و.بدون.عیب.و.ایراد.به.دســت.
مشتریان.برسانند.

 محصوالت تولیدی شــما از چه نوع گارانتی یا خدمات پس از فروشی 
برخوردار هستند؟

با.وجود.آنکه.کلیه.محصوالت.تولیدی.مجموعه.نوین.ســازه.توسط.مسئوالن.کنترل.کیفیت.

تایید.می.شوند.و.خروج.محصول.بدون.نظارت.این.تیم.امکان.پذیر.نیست،.با.این..حال.مجموعه.

نوین.ســازه.برای.اطمینان.خاطر.و.آرامش.خیال.مصرف.کنندگان.گرامی.کلیه.محصوالت.خود.

را.به.مدت.10.سال.گارانتی.معتبر.شرکتی.کرده.که.این.گارانتی.شامل.عدم.شکنندگی.و.تغییر.
رنگ.محصول.است.

 وضعیت فعلی بازار در و پنجره کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
متاسفانه.با.بروز.نوســانات.بازار.کار.که.منشا.اصلی.آن.فشار.و.تحریم.های.بین.المللی.است.
بــرای.اولین.بار.شــاهد.افزایش.چشــمگیر.قیمت.محصوالت.و.ملزومــات.مرتبط.با.صنعت.
یو.پی..وی.سی.و.آلومینیوم.در.کشور.بوده.ایم..ازاین.رو.امیدوارم.با.توجه.به.ثبات.نسبی.بازار.ارز.
و.بــا.کمک.تمام.تولیدکنندگان.و.خانواده.بزرگ.یو.پی.وی.ســی.کنترل.تولید.و.قیمت.آن.در.
دســت.گرفته.شــود.و.تمامی.خرید.و.فروش.ها.و.قراردادها.قطعی.و.بدون.تحمل.ضرر.و.زیان.

احتمالی.صورت.گیرد.تا.دوباره.شاهد.شکوفا.شدن.این.صنعت.بزرگ.باشیم.
 نوسانات شدید ارز تا چه حدی بر فعالیت های شما تاثیرگذار است؟

با.توجه.به.میزان.ســرمایه.گذاری.مجموعه.با.قطعیت.می.توانم.اعالم.کنم.که.نوسانات.آنی.

و.شــوک.لحظه.ای.بازار.ارز.هیچ.گونه.خللی.در.تولید.و.فــروش.مجموعه.ما.ایجاد.نمی.کند.و.

تمامی.قراردادهای.منعقدشــده.به.صورت.قطعی.است.و.مشتریان.عزیز.ما.هیچ.گونه.نگرانی.از.
این.بابت.نخواهند.داشت.

 مهم ترین مشــکالت فعلی صنف و فعالیت شما چیست و چه راهکاری 
برای برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟

در.حال..حاضر.مسئله.و.مشکل.اصلی.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.عدم.ارائه.به.موقع.

مواد.اولیه،.تاثیر.نوســانات.ارزی.بر.قیمت.ها.و.عدم.توانایی.تولید.در.داخل.کشــور.اســت..

امیدواریم.به.یاری.خداوند.و.تالش.بی.وقفه.مســئوالن.امــر.و.همکاران.گرامی.و.با.اتکا.بر.

توان.داخلی.کشــور.که.بازوی.اصلی.آن.جوانان.بااستعداد.هستند،.روزی.برسد.که.تمام.مواد.

اولیه.این.صنعت.که.بخش.عمده.آن.وارداتی.اســت.بومی.ســازی.شود.و.در.کشور.عزیزمان.

تولید.و.عرضه.شــود..مطمئنا.آن.روز.بســیاری.از.این.مشکالت.رفع.شده.و.شرایط.به.روال.
عادی.بر.خواهد.گشت.

 با توجه به شــرایط اقتصادی خاصی که بر کشــور حاکم اســت، چه 
چشم اندازی برای مجموعه نوین سازه و صنعت در و پنجره متصور هستید؟

مجموعه.نوین.سازه.در.راستای.ایجاد.اشتغال.و.کمک.به.تولید.داخلی،.پیشرفت.و.بومی.سازی.

دانش.یو.پی.وی.ســی.فعالیتش.را.آغاز.کرده.و.در.این.راه.از.هیچ.تالشــی.صرف.نظر.نخواهد.

کرد.و.امیدواریم.خداوند.تعالی.این.مجموعه.را.در.راه.رســیدن.به.این.اهداف.واال.یاری.کند..

مشــکالت.فعلی.اقتصادی.و.شرایط.سختی.که.امروزه.در.صنعت.در.و.پنجره.و.سایر.بخش.ها.

شــاهد.آن.هستیم.نیز.مانند.همه.موارد.دیگر.با.گذشت.زمان.و.در.سایه.تالش.و.کوشش.همه.
مدیران،.مسئوالن.و.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.کشور.حل.خواهد.شد.

















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
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 با اینکه در مباحث فراوانی به نقش پروفیل ها، سیستم ها و شیشه ها 
در ساخت و تولید و بهره برداری اشــاره و توضیحات فراوانی ارائه 
کرده ایم نباید از فاکتور یراق آالت مناســب و باکیفیت در محصوالت 
در و پنجره و نمای خوب نیز غافل شد، برای اینکه بدانیم یراق آالت 
مصرفی در سیستم های در و پنجره و نماهای آلومینیومی چه اهمیتی 
دارنــد باید به نکاتی توجه داشــت که در ادامه به بررســی ها آنها 

می پردازیم:

اشــاره

مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

نقش یراق آالت 
در محصوالت مربوط

به نمـا، در و پنجـره ها
در.تولید.یک.پنجره.آلومینیومی،.عالوه.بر.پروفیل.و.شیشــه،.قطعات.و.اتصاالت.فراوانی.
اســتفاده.می.گردد.از.جمله،.انواع.گوشــه.های.دایکاســتی.یا.انواع.فیکسچرهای.پانچی.و.
دکمه.ای،.دســتگیره.های.متنوع،.لوالهایی.با.کارایی.های.متفــاوت،.بلبرینگ.ها،.لوالهای.
کاردی،.ایزوالتورها،.پین.ها.و.مقابل.پین.ها،.کیپرهای.قفل.کن،.انواع.قطعات.پالســتیکی.
)ضربه.گیرها.درپوش.های.آداپتور.و...(.قفل.ها.و.توپی.های.متنوع،.درپوش.های.پالستیکی،.
تاکوزهای.رگالژی.و.ثابت.و.نیز.انواع.واشرهای.مورد.استفاده.در.سیستم.ها.که.بیش.از.40.

نوع.را.شامل.می.شوند.و.مویی.های.مورد.استفاده.در.سیستم.های.کشویی.
با.اینکه.غالبا.بخش.عمده.ای.از.هزینه.مصرفی.در.ســاخت.یک.سیســتم.پنجره.و.در.یا.
نمای.شیشــه.ای.به.پروفیل.ها.و.شیشــه.ها.اختصاص.می.یابد.و.هزینه.یراق.آالت.مصرفی.
نســبتا.کم.می.باشــد،.اما.نمی.توان.از.نقش.موثر.در.افزایش.کارایی.و.کسب.استانداردهای.

باالی.سیستم.ها.توسط.یراق.آالت.غافل.شد.
چرا.که.به.طورکلی.موارد.مربوط.به.آب.بندی،.هوابندی،.امنیت.و.دوام.و.کیفیت.یراق.آالت.
در.یک.سیســتم.خوب.توسط.یکســری.از.قطعات.و.اتصاالت.و.یراق.آالت.با.کیفیت.باال.

معنی.می.گردد.
در.سیســتم.های.مختلف.پنجره،.در.و.نما.بهتر.است.از.الستیک.های.EPDM.استفاده.
شود.تا.با.تغییرات.دمایی.مثبت.و.منفی،.انبساط.و.انقباض.در.طول.الستیک.ها.ایجاد.نگردد.
.Ethylene.propylene.diene.monomer کلمــه. مخفــف. .Epdm
می.باشــد..این.نوع.الستیک.ها.از.مقاومت.شیمیایی.باال.در.برابر.اسیدها،.گازها.و.حالل.ها،.
بخار،.آب،.هوا،.نور.خورشــید.برخوردارند،.به.همین.ترتیب.در.سیســتم.های.کشــویی.از.
نوارهای.مویی.با.کیفیت.باال.و.از.نوع.الیه.دار.اســتفاده.می.شــود.که.رعایت.این.نکات.در.

هوابندی.و.آب.بندی.مناسب.و.جلوگیری.از.اتالف.انرژی.سهم.بسزایی.دارند.
در.بازشوهای.سیستم.های.مختلف.جهت.بهره.برداری.مطلوب.می.بایست.در.به.کارگیری.
یراق.با.کیفیت.باال.نیز.دقت.کرد..اســتفاده.از.لوالهای.مناســب.سیستم.ها،.با.تحمل.وزن.
مورد.نظر.)بازشوها(،.عالوه.بر.زیبایی.باعث.کارکرد.طوالنی.این.نوع.سیستم.ها.می.گردد.
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شناخت.و.استفاده.از.برندهای.معتبر.که.عموما.دارای.تست.های.مختلف.و.گواهینامه.های.
کیفیت.می.باشند،.باعث.افزایش.عمر.و.کیفیت.سیستم.های.در.و.پنجره.و.نما.می.گردند.

الزم.به.یادآوری.اســت.اســتفاده.از.قطعات.و.اتصاالت.مخصوص.سیستم.ها.عالوه.بر.

افزایش.کیفیت.محصول.تولیدی،.باعث.می.شود.ساخت.و.بهره.برداری.با.سهولت.و.کیفیت.
باال،.با.قیمت.های.بسیار.مناسب.و.مقرون.به.صرفه.نیز.همراه.شود.

این.مباحث.در.خصوص.سیســتم.های.دوحالته،.لیفت.انداسالیدها،.سیستم.های.کشویی،.
بازشوهای.کرتین.وال.و....نیز.از.اهمیت.باالیی.برخوردار.هستند.

به.طور.مثال.در.سیســتم.های.بازشوی.کرتین.وال.لوالهای.کاردی.بسیار.مهم.می.باشند،.

چراکه.عالوه.بر.تضمین.کارکرد.مناسب.و.تحمل.وزن.باید.امنیت.الزم.را.از.لحاظ.کارکرد.

در.طوالنی.مدت.و.شــرایط.جوی.متفاوت.را.گارانتی.کنند،.یعنی.در.برابر.فشار.باد.و.تحمل.
وزن.ثابت.در.درازمدت.دارای.کیفیت.و.محاسبات.الزم.باشند.

لذا.مطابق.آنچه.مطرح.گردید.تمامی.جزئیات.و.قطعات.مورد.استفاده.در.سیستم.های.در،.

پنجره.و.نما.بسیار.مهم.و.حیاتی.می.باشند،.از.جمله.مواردی.که.می.توان.تاکید.کرد.استفاده.

از.چســب.های.مخصوص.در.ســاخت.پنجره.ها.و.در.ها.به.همراه.استفاده.از.فیکسچرهای.
پانچی.یا.استفاده.از.قطعات.و.اتصاالت.پالستیکی.باکیفیت.مناسب.می.باشد.

تســت.یراق.آالت.از.لحاظ.تعداد.و.دفعات.بازشدن،.تحمل.و.دفرمه.شدن،.رنگ،.لرزش.
و.صدا.و....الزامی.است.

.در.یراق.آالت.اروپایی.از.جمله.فاپیم،.گیســه.و.wss،.این.تســت.ها.در.آزمایشگاه.های.

معتبر.در.حال.انجام.بوده.و.تمامی.قطعات.و.اتصاالت.نه.تنها.از.بعد.زیبایی.طراحی.می.شوند.

بلکه.قبل.از.تولید.انبوه،.فاکتورهای.فوق.نیز.بر.روی.آنها.اعمال.شــده.و.در.صورت.قبولی.
به.بازار.مصرف.وارد.و.مورد.استفاده.قرار.می.گیرند.

البته.در.این.میان،.برخی.شرکت.های.چینی.نیز.با.کپی.برداری.صرف.از.روی.ظاهر.و.کاهش.

کیفیت.این.قطعات.و.اتصاالت.نمونه.های.مشابهی.را.تولید.و.روانه.بازار.مصرف.می.کنند،.که.
بیشتر.در.کشورهای.جهان.سوم.و.بحران.زده.فروش.و.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.

در.کشــور.ایران.شــرکت.های.معتبر.تولیدکننــده.در،.پنجره.و.نما.کــه.در.و.پنجره.و.

محصوالت.خوب.تولید.می.کنند.با.تهیه.یراق.آالت.باکیفیت،.نسبت.به.تولید.محصوالت.با.

استانداردهای.باال.اقدام.می.کنند.
شــایان.ذکر.است.نمایندگی.معتبر.و.رســمی.برخی.از.این.برندهای.جهانی.در.ایران.نیز.
وجود.داشــته.و.خدمات.شــایانی.را.در.افزایش.کیفیت.تولید.محصوالت.در،.پنجره.و.نما.

ایفا.می.کنند.

البته.امیدواریم.با.توجه.به.اهمیت.تولیدات.کاالها.در.داخل.کشور،.شرایط.تولید.این.گونه.

محصوالت.با.استانداردهای.بین.المللی.فراهم.شده.و.تمامی.این.محصوالت.با.کیفیت.های.

جهانی.در.داخل.کشــور.تولید.شــوند..در.همین.راستا.در.صورت.تولید.قطعات.و.اتصاالت.

بــا.کیفیت.داخلی،.شــرکت.هایی.نظیــرfacade Testing Institute) FTI(.که.

نمایندگی.در.ایران.نیز.دارند.تمامی.تست.های.الزم.و.ضروری.را.ارائه.کرده.و.به.این.ترتیب.

کمیت.و.کیفیت.را.همراه.هم.تجربه.خواهیم.کرد.که.با.توجه.به.امکانات.موجود.در.داخل.
کشور.امکان.این.امر.دور.از.دسترس.نمی.باشد.

در.پایان.بایــد.از.مدیریت.نمایندگی.فاپیم.ایتالیا.در.ایران.)آقای.مهندس.رســتملو(.به.
خاطر.همکاری.و.همیاری.در.ارائه.جداول.پیوست.این.مقاله،.تشکر.ویژه.ای.داشته.باشم.
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پنجره.ایرانیان؛.در.شــرایطی.که.ترکیه.طی.14.ســال.اخیر.بیش.از.42.میلیارد.دالر.از.طریق.

فروش.مســکن.به.اتباع.خارجی.عمدتا.از.کشــورهای.همسایه.به.دســت.آورده،.ایران.در.جذب.

ســرمایه.گذاری،.توفیق.چندانی.نداشــته.اســت..با.این.حال.اخیرا.ایران.به.عضویت.فدراسیون.

بین.المللی.امالک.و.مســتغالت.درآمده.که.می.تواند.در.ارتقای.علم.داللی،.توسعه.دانش.صنعت.

ســاختمان.و.خرید.و.فروش.ملک.موثر.باشــد؛.ظرفیتی.که.به.زعم.کارشناســان،.استفاده.از.آن.

به.جذب.ســرمایه.گذاری.خارجی،.ایجاد.اشــتغال،.کاهش.وابستگی.به.درآمدهای.نفتی.و.توسعه.
گردشگری.منجر.می.شود.

به.گزارش.ایســنا،.فروش.ویال.و.آپارتمان.در.ترکیه.با.انــواع.تبلیغات.از.جمله.وعده.ی.اقامت.

دائم.که.البته.در.بســیاری.موارد.محقق.نمی.شود.به.یک.کسب.و.کار.پرسود.در.این.کشور.تبدیل.
شده.است.

درآمد.ترکیه.از.فروش.مسکن.به.اتباع.خارجی.در.سال.2003.
حدود.998.میلیــون.دالر.بود..این.رقم.در.ســال.2004.به.1.
میلیــارد.343.میلیون.دالر.و.در.ســال.2005.به.یک.میلیارد.و.
841.میلیون.دالر.افزایش.یافت..بعد.از.تصویب.قانون.مطابقت.
در.مورد.فروش.امالک.به.افراد.خارجی.در.ســال.2013.درآمد.
حاصــل.از.فروش.ملــک.به.اتباع.خارجی.نیز.در.این.کشــور.

افزایش.بسیاری.یافت.

درآمد نجومی ترکیه از
این.رقم.در.ســال.2013.به.3.میلیارد.و.49.میلیون.دالر،.در.سال.2014.به.چهار.میلیارد. فروش آپارتمان به همسایگان

و.321.میلیون.دالر،.در.سال.2015.به.چهار.میلیارد.و.156.میلیون.دالر،.در.سال.2016.به.
سه.میلیارد.و.890.میلیون.دالر.و.در.سال.2017.به.چهار..میلیارد.و.643.میلیون.دالر.رسید.
از.آغاز.ســال.2013.تا.کنون.).در.پنج.ســال.گذشــته(.تعداد.99.هزار.و.691.باب.واحد.
مســکونی.به.اتباع.خارجی.فروخته.شده.است..در.هشت.ماهه.اول.سال.2018.شهروندان.
عراق،.ایران،.عربســتان.سعودی،.کویت،.روسیه.و.افغانستان.به.ترتیب.بیشترین.تعداد.خانه.

در.ترکیه.را.خریداری.کرده.اند.
ریل استیت در ایران پا نگرفته است

.)Real State Development( فعالیت.های.مربوط.به.توسعه.امالک.و.مستغالت
از.نوسازی.ســاختمان.ها،.مشــاوره.امور.ملکی،.اجاره.
مجموعه.های.ســاختمانی،.خریــد.و.فروش.امالک.و.
اجرای.فرایند.خریداری.زمین،.ســپس.ساخت.وساز.و.

در.نهایت.فروش.آن.ها.را،.در.بر.می.گیرد.
ریل.اســتیت.هنوز.در.ایران.جــا.نیفتاده.و.به.همین.
دلیــل.در.روند.تولید.تا.فروش.مســکن.و.نیز.ســواد.
داللی،.انسجام.کامل.وجود.ندارد..بر.این..اساس.بازار.
مســکن.ایران.همواره.دچار.چالش.نبود.یکپارچگی.
است؛.در.حالی.که.کشورهای.اطراف.از.جمله.ترکیه.
و.امارات.سال.هاست.که.از.علم.روز.در.حوزه.امالک.و.
مستغالت.بهره.مند.هستند.و.توانسته.اند.سرمایه.های.

هنگفتی.را.در.این.خصوص.جذب.کنند.
سالهاســت.کــه.در.ایــران.رابطه.بیــن.زمین.و.
ســاختمان.و.تامین.مالی.و.سرمایه..گذاری.در.آنها.به.
روش..های.سنتی.و.با.فرآیندی.شکسته.و.ناپیوسته.از.

به بهانه عضویت ایران در فدراسیون

 بین المللی امالک و مستغالت
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تملک.زمین.تا.فروش.ساختمان.رواج.داشته.است..گرچه.این.نحوه.توسعه..گری.تا.به.امروز.خط.

مشی.توسعه.صنعت.ساختمان.کشــور.را.متاثر.کرده،.اما.ضرورت.تغییر.در.ترکیب.درآمدهای.

ملی.و.کاهش.وابســتگی.بــه.درآمدهای.نفتی.نقش.مهم.تری.را.به.صنعت.ســاختمان.و.امر.
توسعه.گری.ملی.و.فراملی.داده.است.

اگر.زمانی.امالک.و.مســتغالت،.دارایی.های.مصرفی.و.ســرمایه.ای.تلقی.می.شــد،.اکنون.

زمین.شــهری.در.شــهرهای.صاحب.نام.یکی.از.با.ارزش.ترین.و.بعضا.کمیاب.ترین.کاالها.به.

شــمار.می.رود.و.جایگاه.مدیریت.بر.ساخت.امالک،.مســتغالت.و.توسعه.آنها.در.قالب.کسب.

و.کار.تعریف.شــده.و.مدون.توسعه.گری.در.ریل.اســتیت.یا.مدیریت.توسعه.و.ساخت.امالک.

و.مســتغالت.می.تواند.همانند.کشورهای.توسعه.یافته،.بخشــی.از.درآمد.ملی.و.فراملی.و.رشد.
اقتصادی.را.به.خود.اختصاص.دهد.

رشد 5۷ درصدی گردش مالی جهان در صنعت  ساختمان
رشــد.57.درصد.گردش.مالی.جهانی.در.صنعت.ســاختمان.از.5500.میلیارد.دالر.در.سال.
2010.به.12700.میلیارد.دالر.در.ســال.2020.و.سهم.توسعه..گران.امالک.و.مستغالت.در.آن.

موید.نقش.مهم.این.مکانیزم.در.رشد.اقتصادی.کشورهاست.
ایران.تا.کنون.به.شــکل.جدی.این.نقش.را.برای.مکانیزم.RED.در.توســعه.اقتصادی.خود.
در.نظر.نگرفته.اســت..اما.با.توجه.به.جابه.جایی.بخش.های.اثرگذار.در.اقتصاد.کشور،.پیوستگی.
سیاســت.گذاری.و.حمایت.از.ایجاد.زنجیره.توسعه.از.زمین.تا.ساختمان.و.عرضه.حرفه.های.آن.

در.بازار.و.ایجاد.ارزش.افزوده،.امری.ضروری.به.نظر.می.رسد.
ســازمان..های.مسئول.کشور.از.قبیل.نظام..های.مهندسی.و.شهرداری..ها.و.ذی.نفعان.از.قبیل.
مجریان.و.مالکان.و.تامین.کننده.های.مالی.و.سرمایه..گذاران.و.تخصص.های.بازاریابی.و.فروش.
می..توانند.این.زنجیره.را.به.وجود.آورده.و.حمایت.کنند..توســعه..گری.در.ریل.اســتیت.سرآغاز.

توسعه.مدون.و.مدرن.در.صنعت.ساختمان.کشور.به.شمار.می..رود.
عضویت ایران در فدراسیون بین المللی امالک و مستغالت

به.تازگی.درخواســت.ایران.برای.عضویت.در.فدراســیون.بین.المللی.امالک.و.مستغالت 
)FIABSI(.که.مقر.آن.در.فرانســه.است.پذیرفته.شــده.و.مصطفی..قلی.خسروی.ـ.رییس.

اتحادیه.امالک.ـ.به.عنوان.نماینده.این.فدراسیون.در.ایران.تعیین.شده.است.
فدراســـیون.بین.المللی.امالک.و.مستغالت.تنها.مرجع.رسمی.و.قـــانونی.مدیریت.امالک،.
توســـعه،.ارزیابی.امالک.و.مســـتغالت،.مشاوران.امالک.و.انبوه.سازان.در.جهان.است..این.
مجموعه.در.ســال.1947.میالدی.توســط.پیِر.کالویل.در.کشور.فرانسه.تاسیس.شد.و.در.سال.
1954.به.عنوان.مشــاور.ویژه.در.بخش.امالک.و.مســتغالت.به.عضویت.شورای.اقتصادی.و.

اجتماعی.سازمان.ملل.متحد.درآمد.
عضویت.ایران.در.FIABSI.یک.قدم.رو.به.جلو.محســوب.می.شود.اما.نمی.تواند.به.خودی.
خود،.ضعف.ســاختاری.ایران.در.حوزه.ی.امالک.و.مستغالت.را.پوشش.دهد..با.این.که.به.طور.

جسته.و.گریخته.شــرکت.هایی.در.ایران.نقش.ریل.استیت.را.برای.خود.قائل.هستند.اما.تقریبا.

تمامی.آنها.از.قوانین.و.مقررات.دســت.و.پاگیر،.مدیریت.هــای.پراکنده.و.عدم.یکپارچگی.در.

این.حوزه.گالیه.مندند..عضویت.ایران.در.فدراســیون.بین.المللی.امالک.و.مستغالت.می.تواند.
پایه.های.شکل.گیری.ریل.استیت.را.فراهم.کند.

چالش های دفاتر امالک
با.وجودی.که.نیاز.به.گذار.از.سیســتم.ســنتی.به.روش.های.نوین.در.دفاتر.امالک.به.شدت.
احساس.می.شود.ولی.در.بدیهی.ترین.موضوعات.از.جمله.قانون.پیش.فروش.یا.کد.رهگیری.که.

تضمینی.برای.امنیت.معامالت.است.دچار.مشکل.هستیم.
رییس.اتحادیه.مشــاوران.امالک.با.اشــاره.به.این.که.عضویت.ایران.در.FIABSI.موضوع.
مهمی.برای.صنف.متبوعش.تلقی.می.شود.از.کسانی.که.جلوی.رشد.علمی.و.توسعه.این.صنف.

را.گرفته.گالیه.کرد.
مصطفی.قلی.خســروی.گفت:.فدراسیون.بین.المللی.امالک.و.مســتغالت.کتاب.هایی.را.در.
اختیار.ما.قرار.داده.که.مواردی.همچون.مهندسی،.معماری،.فروش،.دیزاین.و.دیگر.موضوعات.
مرتبط.با.توســعه.امالک.و.مســتغالت.در.آن.وجود..دارد.که.این.مباحث.را.در.دانشگاه.علمی.
کاربردی.خود.به.دانشــجویان.آموزش.می.دهیم..با.راه.اندازی.دانشــگاه.گام.مهمی.در.ارتقای.
ســطح.علمی.صنف.که.بیش.از.80.درصد.دانشــجویان.ما.را.تشکیل.می.دهند.برداشته.ایم.اما.

موازی.کاری.ها.و.ضعف.قوانین.و.مقررات،.ما.را.دچار.مشکل.کرده.است.
وی.بــا.بیان.این.که.اتحادیه.امالک.با.120.هزار.دفتر.و.بیش.از.نیم.میلیون.شــاغل،.نقش.
مهمی.در.ایجاد..اشتغال.کشــور.بر.عهده.دارد،.گفت:.برخی.دستگاه.ها.به.نوعی.جلوی.کار.ما.
ســنگ.اندازی.می.کنند..به.طور.مثال.برای.باال.بردن.ضریب.امنیت.معامالت،.کد.رهگیری.را.
در.نظر.گرفتیم..ما.و.دفترخانه.الزم.و.ملزوم.هم.هســتنیم.ولی.برخی.افراد.قانون.تســهیل.را.
یک.شــبه.تصویب.کردند.که.البته.مردم.جذبشان.نشــدند..نمی.توان.بدون.پرداخت.مالیات.و.
عوارض،.سند.واگذار.کرد..بعد.قانون.پیش.فروش.را.عجوالن.به.تصویب.رساندند.که.15.ماده.

آن.ایراد.دارد.
دیگران کالهبرداری کردند، چوبش را دفاتر امالک خوردند

خســروی.تاکید.کرد:.حق.مشــاور..امالک.در.این.قانون..دیده.نشده.است..مشاور.امالکی.

با.داللت.روی.یک.فایل،.زحمت.زیادی.می.کشــد..امــا.قانون.پیش.فروش.می.گوید.خریدار.و.

فروشــنده.به.دفاتر.امالک.بروند.و.ســند.بزنند..در.این.فرآیند.کمیسیون.امالک.چه.می.شود؟.

ایرادات.قانون.پیش.فروش.را.9.سال.قبل.هم.گوشزد.کردیم.که.امیدواریم.به.هر.حال.اصالح.

شــود..یکی.از.توجیهات.آنها.برای.حذف.دفاتر.امالک،.این..اســت.که.بعضی..افراد،.خانه.ها.

را.به.چند.نفر.فروخته.اند.و.کالهبرداری.شــده.اســت..بعدا.مشخص.شد.این.سوءاستفاده.ها.در.

شــرکت.هایی.صورت.گرفته.که.به.ثبت.رســیده.بودند.و.اصال.ربطی.به.صنف.ما.نداشتند.اما.
چوبش.را.ما.خوردیم.

رییس.اتحادیه.مشــاوران.امالک.درخصوص.مزایای.عضویت.ایران.در.FIABSI.گفت:.در.

زمینه..ریل.اســتیت.باید.از.کشورهای.توسعه.یافته.بیاموزیم.و.دفاتر.امالک،.خود.را.به.علم.روز.

این.حوزه.مجهز.کنند..کارشناس.امالک.باید.به.موضوعاتی.همچون.چگونگی.اخذ.تسهیالت.

برای.خریدار،.تبلیغات،.معماری،.ایمنی،.بتن.و.بســیاری.موارد.دیگر.اشــراف.داشته.باشد.که.

بحمداهلل.در.آغاز.این.مســیر.قرار.گرفته.ایم.و.امیدواریم.با.هماهنگی.سایر.دستگاه.ها،.ارگان.ها،.
وزارتخانه.ها.و.تسهیل.قوانین.و.مقررات.گام.های.خوبی.در.آینده.برداریم.
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پنجره.ایرانیان؛.بدون.شــک.در.برهه.حســاس.کنونی.که.

اقتصاد.ایران.با.مسائل.مختلفی.همراه.شده.است.و.فشارهای.

بیرونی.بر.آن.تحمیل.می.شود،.حمایت.از.تولید.داخلی.صرفا.

با.شعار.محقق.نخواهد.شد.و.نیازمند.آرایش.درست.تکه.های.

پازلی.اســت.که.تولیدکنندگان،.مصرف.کنندگان.و.مسئوالن.
را.در.برمی.گیرد.

به.گزارش.ایســنا،.ایران.به.عنوان.یک.کشــور.مستقل.در.

آسیای.غربی.با.بیش.از.81.میلیون.نفر.جمعیت،.هجدهمین.

کشــور.پرجمعیت.جهان.به.شــمار.می.رود.و.ازنظر.برابری.

قــدرت.خرید.رتبه.هجدهــم.جهــان.را.دارد.و.ازنظر.تولید.

ناخالص.داخلی.بیســت.وهفتمین.کشور.دنیا.است..حمایت.از.

کاالهای.ســاخت.داخل.و.الزام.و.یا.تشویق.مصرف.کنندگان.

به.اســتفاده.از.کاالهای.داخلی.موضوعی.اســت.که.حداقل.

در.ســه.دهه.گذشــته.همواره.از.سیاســت.ها.و.دغدغه.های.

مســئولین.بوده.و.برای.تحقق.آن.نیز.اقداماتی.انجام.شــده.

است،.هرچند.که.هیچ.گاه.اثربخشی.این.اقدامات.اندازه.گیری.

نشده.اما.نتایج.نشان.می.دهد.تمایل.به.خرید.کاالی.خارجی.

افزایش.یافته.است..عدم.یکپارچگی.اقدامات،.نبود.مطالعات.

بازاریابــی.و.اصرار.بــر.خرید.کاالی.داخلی.بــدون.در.نظر.

گرفتن.نیاز.مشــتری.و.بهبود.کیفیت.محصوالت.در.برخی.

مواقع.مانعی.بوده.که.به.واســطه.آن.عموم.مردم.از.دستیابی.

به.کاالهای.باکیفیت.و.با.قیمت.مناسب.بازمانده.اند.که.نتیجه.

آن.در.برخی.محصوالت.)مانند.پوشــاک(.به.رشد.معضالتی.
همچون.قاچاق.کمک.کرده.است.

با.توجه.به.تجارب.دیگر.کشورها.و.سوابق.ایران.در.زمینه..

حمایت.از.کاالی.داخلی.مــوارد.پیش.رو.در.جهت.کمک.به.

برنامه.ریزی.پیشنهادشده.و.برای.تدوین.برنامه.الزم.است.تا.

برخی.سواالت.به.صورت.شــفاف.پاسخ.داده.شود..منظور.از.

کاالی.ایرانی.چیســت؟.کاالهای.هدف.کدام.هستند؟.برای.

شناسایی.کاالهای.موردحمایت.در.وهله.ی.اول.باید.مشخص.

گردد.که.منظور.از.کاالی.ایرانی.چیست؟.آیا.کاالهایی.که.در.

کشور.مونتاژ.می.گردد.به.عنوان.کاالی.ایرانی.تلقی.می.شوند؟.

آیا.کاالهای.تولیدشده.در.مناطق.ویژه.و.مناطق.آزاد.تجاری.

به.عنوان.کاالی.داخلی.محسوب.می.شوند؟.منظور.از.حمایت.

چیســت؟.آیا.حمایت.ها.صرفا.برای.بازارهای.داخل.کشــور.

است.و.یا.حمایت.برای.حضور.موفق.در.بازارهای.بین.المللی.

را.نیز.در.برمی.گیرد؟.مخاطبان.اصلی.برنامه.ها.چه.کســانی.

هســتند؟.نهادهای.درگیر.در.اجرای.برنامه.ها.چه.ارگان.هایی.

هستند؟.پاسخ.به.این.سواالت.می.توانند.جامعه.تولیدکنندگان.

و.نیز.ســبد.کاالهای.تحت.حمایت.را.مشخص.نماید.چراکه.

این.امر.به.اجراء.موفق.برنامه.و.جلوگیری.از.هدررفتن.زمان،.
هزینه.و.امکانات.کمک.می.کند.

هدف؛ حمایت از کاالی ایرانی
اســتراتژی.پیشــنهادی.ترجیحا.حمایت.از.کاالی.ایرانی.
بــا.فراهم.کــردن.بســتر.رقابتــی.و.ممانعــت.از.انحصار،.
فرهنگ.ســازی.در.زمینه.اســتفاده.از.کاالی.ایرانی،.ارتقاء.
کیفیت.کاالهای.ایرانی،.شناسایی.نیازها.و.سلیقه.مشتریان،.
بهبــود.نحوه.ارائــه.و.عرضه.محصــوالت.و.بهبود.کیفیت.

خدمات.پس.از.فروش.است.
فرصت ها و نقاط قوت

در.شــاخص.های.بین.المللی.اندازه.بازار.ایران.بزرگ.نشان.

داده.می.شــود.)رتبه.ایران.در.سال.2017.در.رکن.اندازه.بازار.

در.شــاخص.رقابت.پذیری،.19.بوده.است(.و.افزایش.قیمت.

ارزهــای.خارجی.ســبب.ایجاد.مزیت.بــرای.کاالی.ایرانی.

شــده.است..این.درحالی.اســت.که.سطح.آگاهی.و.احساس.

مسئولیت.اجتماعی.در.جهت.ضرورت.حمایت.از.تولید.کشور.

باال.اســت.و.زیرساخت.های.مناسب.تولید.می.تواند.در.جهت.

بهبود.کمی.و.کیفی.تولیدات.موثر.باشد.)در.سال.2017.رتبه.
زیرساخت.ایران.در.شاخص.رقابت.پذیری.57.بوده.است(.

تهدیدها و نقاط ضعف 
عدم.اســتفاده.درســت.از.نقدینگی.جامعه.در.فعالیت.های.
تولیدی،.رقابت.پذیر.نبودن.تولیدات.داخلی.با.کاالی.خارجی.
ازنظر.قیمت،.کیفیت،.سلیقه.مشتری،.تبلیغات.و.غیره،.وجود.
معضل.قاچاق.در.کشــور.و.ضعف.سیستم.های.نظارتی.برای.
کنترل.آن،.سیر.صعودی.هزینه.تولید.کاال.به.دالیل.مختلف.
ازجمله.نرخ.ســود.باالی.تســهیالت.بانکی،.مالیات،.بیمه،.
تامین.اجتماعــی،.قاچاق،.واردات.بی.رویه.و.موارد.مشــابه،.
ضعــف.قوانین.و.آیین.نامه.های.مربوط.بــه.حمایت.از.تولید،.
ضعــف.همکاری.میــان.بخش.ها.و.نهادها،.عدم.مســاوات.
ســرمایه.گذاران.در.برخورداری.از.امکانات.کشــور،.آگاهی.
پایین.تولیدکنندگان.از.نیاز.و.سلیقه.مصرف.کنندگان،.ضعف.
مراجع.نظارتــی.در.حفظ.کیفیت.و.اســتانداردهای.تولید.و.

پازل حمایت از تولید داخل
چگونه باید چـیـده شود؟
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حمایت.از.حقــوق.مصرف.کنندگان.ازجملــه.نقاط.ضعف.و.

تهدیدهایی.هستند.که.رســالت.حمایت.از.کاالی.ایرانی.را.
به.خطر.می.اندازند.

ارکان موثر در پیشــبرد هــدف حمایت از 
تولید داخل

در.موضوع.حمایــت.از.کاالی.ایرانی.پنج.مخاطب.اصلی.

وجود.دارد..مســئوالن،.تشــکل.های.کارفرمایی.و.اصناف،.

بخش.های.عمومی،.تولیدکننــدگان.و.مصرف.کنندگان.که.

هریک.وظیفه.خطیری.بر.عهده.دارند..یکی.از.آســیب.های.

اصلــی.در.این.زمینه،.عدم.توجه.بــه.نقش.تمامی.عناصر.و.

تمرکز.صرف.بر.نقش.عموم.مردم.اســت..باید.توجه.داشت.

که.بازیگر.اصلی.در.موضوع.حمایــت.از.کاالی.ایرانی.ابتدا.

مسئوالن.و.ســپس.تولیدکنندگان.و.تشکل.های.کارفرمایی.

و.اصناف.هستند..بخش.عمومی.نیز.از.طریق.فرهنگ.سازی.

در.دســتیابی.به.این.هدف.نقــش.موثری.دارد..در.خصوص.

مصرف.کنندگان.الزم.اســت.برنامه.ها.بــا.رویکرد.متفاوتی.

نســبت.به.مســئوالن.و.تولیدکنندگان.تدوین.شــود.زیرا.

نمی.تــوان.آن.هــا.را.موظف.به.مصــرف.کاالی.ایرانی.کرد.

اما.می.توان.با.شناخت.نســبت.به.سالیق.و.نیازهای.آنان.و.

جلب.اطمینان.درزمینه.ی.کیفیت.قابل.قبول،.قیمت.مناســب.

و.رعایت.مســائل.حقوقی.مصرف.کنندگان،.آنان.را.به.خرید.
کاالی.ایرانی.ترغیب.کرد.

بایــد.خاطرنشــان.کرد.که.منظــور.از.مســئوالن،.تمام.

نهادهایی.هســتند.که.در.نقش.های.مدیریتی،.قانون.گذاری.

و.نظارتی.فعال.هســتند..مهم.ترین.نهاد.در.این.زمینه.دولت.

اســت.که.هدایت.تولید.و.مصرف.کشــور.را.به.عهده.دارد.

و.دراین.بیــن.نقش.وزارت.صنعت،.معــدن.و.تجارت.از.بقیه.

دســتگاه.ها.پررنگ.تر.اســت.و.از.دولت.انتظار.می.رود.که.در.

حــوزه.پژوهش.و.برنامه.ریزی،.تدوین.برنامه.های.تشــویقی.

بــرای.تولیدکننــدگان.موفق.و.موثــر.در.بــازار،.بازاریابی،.

توزیع.و.فروش،.فرهنگ.ســازی،.حمایت.از.تولیدکنندگان.و.
مصرف.کنندگان.فعالیت.کند.

تدوین برنامه های تشویقی برای تولیدکنندگان 
موفق و موثر در بازار

این.مشــوق.ها.می.توانند.به.صورت.ارائه..خدمات.آموزشی،.

مشــاوره.ای.و.یا.تامین.برخــی.از.هزینه.ها.مثال.هزینه.اجاره.

مراکــز.عرضه.محصــوالت.و.یا.ارائه.ی.خدمــات.بازاریابی.

مشروط.به.کسب.امتیازات.الزم.باشــد..درعین.حال.تدوین.

برنامه.های.نظارتی.و.تنبیهی.برای.عرضه.کنندگان.کاالهای.

بی.کیفیــت.)به.خصوص.در.مورد.کاالهای.مشــمول.برنامه.

حمایت(،.حمایت.از.مطالعات.کاربردی.به.منظور.شناســایی.

رفتار.مصرف.کنندگان.و.حمایت.از.انجام.مطالعات.بازاریابی.و.

قوم.شناسی.در.جهت.شناخت.نیاز.و.سلیقه.مصرف.کنندگان.و.

نحوه.ترغیب.آن.ها.به.خرید.کاالهای.ایرانی.از.دیگر.مواردی.
است.که.باید.به.آن.اشاره.کرد.

 بازاریابی، توزیع و فروش
نوین.سازی.شــبکه.های.توزیع.با.تمرکز.بر.تقویت.ارتباط.
تولیدکننــده.و.توزیع.کننــده.و.کاهــش.هزینه.های.عرضه.
محصول،.شناسایی.کاالهای.داخلی.که.بتوانند.با.محصوالت.
خارجی.رقابت.کنند.و.می.توانند.مشــمول.حمایت.باشــند،.

طراحی.نشــان.کیفیت.و.صدور.مجوز.بــرای.الصاق.آن.بر.

روی.کاالهای.کیفی،.نظارت.بر.توزیع.الکترونیکی.کاالهای.

داخلــی.و.جلوگیــری.از.ورود.کاالهای.بی.هویــت.به.بازار.

مواردی.به.شــمار.می.روند.که.در.حــوزه.بازاریابی،.توزیع.و.
فروش.جهت.حمایت.از.کاال.مطرح.هستند.

حمایت از تولیدکنندگان
تولیدکننــدگان.در.کنــار.مصرف.کننــدگان،.مهم.تریــن.
بخش.هــای.این.پــازل.اقتصــادی.را.تشــکیل.می.دهند..
حمایت.های.مالی.از.تولیدکنندگان.درزمینه.های.تامین.منابع.
مالی،.معافیت.های.مالیاتی.تولید.کاالهای.مناسب.و.باکیفیت،.
حمایت.های.بیمه.ای.از.کســب.وکارهای.نوظهور.و.همســو.
کردن.تمامی.سیاست.های.پولی،.بانکی،.ارزی.در.جهت.تولید.
ملی،.حمایت.های.تجاری.از.تولیدکنندگان.از.طریق.مدیریت.
صحیح.واردات،.افزایش.تعرفه.های.وارداتی.باهدف.مدیریت.
واردات،.مبارزه.جدی.با.قاچاق.کاالهای.ورودی.و.خروجی.و.
مبارزه.جدی.و.شفاف.با.فساد.اقتصادی،.کاهش.تعداد.و.زمان.
انجام.فرآیندهای.اداری.جهت.تسهیل.در.راه.اندازی.و.فعالیت.
بنگاه.های.اقتصادی،.حمایت.از.کارآفرینان.و.سرمایه.گذاران،.
حمایــت.از.تولیدکنندگان.در.جهت.بهبــود.کیفیت.تولیدات.
از.طریق.ارتقاء.ســطح.فناوری.و.کیفیــت،.تامین.مواد.اولیه.
مرغوب.و.تجهیــزات.موردنیاز.و.جهت.دهــی.به.خریدهای.
دولتی.و.منع.خرید.کاالی.خارجی.از.محل.بودجه.های.دولتی،.

از.الزامات.حمایت.از.تولیدکنندگان.هستند.
تولیدکنندگان چه باید بکنند؟

دراین.بیــن.اما.ارتقای.کیفیت،.به.حداقل.رســاندن.هزینه.

تمام.شده.تولید،.گســترش.خدمات.پس.از.فروش.و.الزام.به.

فرآیند.تولید.تا.پس.از.مصرف،.ذائقه.شناسی.مصرف.کنندگان،.

نیازســنجی.بــازار.و.نــگاه.بــه.مزیت.های.داخلــی،.توجه.

تولیدکننــدگان.به.بحث.نــوآوری،.خالقیت،.بســته.بندی.

مناســب،.بازاریابی.کارآمــد،.تبلیغات.موثر،.برندســازی.و.

ارتقای.بهره.وری،.ارتقاء.ســطح.تکنولوژی.و.مهارت.نیروی.

کار.و.توســعه.تولیدات.دانش.بنیــان.در.جهت.بهبود.کیفیت.

تولیدات.و.افزایش.بهره.وری،.توســعه.فروشگاه.های.عرضه.

مســتقیم.کاال.و.یا.ســاماندهی.عرضه.محصوالت.به.منظور.

کمک.بــه.مصرف.کننــدگان.برای.شناســایی.محصوالت.

داخلی.باکیفیت،.تقویت.بخش.طراحی.در.تولید.محصوالت.

)به.ویژه.در.مورد.محصوالتی.نظیر.پوشــاک،.کفش.و.غیره(،.

اســتفاده.از.روش.های.نویــن.تبلیغات،.ارائــه..آموزش.های.

الزم.به.نمایندگان.و.کارکنان.بخش.فروش.که.مســتقیم.با.

مصرف.کنندگان.در.ارتباط.هستند،.برندسازی.و.ایجاد.هویت.

بــرای.کاالهای.تولیدی،.کاهش.هزینه.قیمت.تمام.شــده.و.

گســترش.خدمات.پس.از.فروش.و.الــزام.به.فرآیند.تولید.تا.

پس.از.مصرف.همگی.مواردی.هســتند.که.در.صورت.توجه.

و.رعایت.آن.ها.از.سوی.تولیدکنندگان.امکان.تولید.محصول.
باکیفیت.و.قابل.رقابت.در.بازار.فراهم.می.کند.

حمایت از مصرف کنندگان
در.راســتای.حمایت.از.مصرف.کنندگان.نیز.کنترل.قیمت.
کاالهــا.و.خدمــات.و.نظارت.بر.حقــوق.مصرف.کنندگان.و.
پرداخت.یارانه.به.مصرف.کننــدگان.کاالهای.رقابتی.ایران.

مهم.ترین.مسائلی.هستند.که.باید.به.آن.توجه.داشت.

تشکل های کارفرمایی و اصناف
تشــکل.های.کارفرمایــی.و.اصناف.که.شــامل.اتاق.های.
بازرگانی.صنایع،.معادن.و.کشاورزی،.اتحادیه.ها.و.انجمن.ها.
می.شــود،.می.توانند.در.نقش.واســطه.میــان.دولت.و.بنگاه.
عمل.کنند.تا.ضمن.انتقال.انتظارات.بنگاه.ها.به.دستگاه.های.
سیاســت.گذار.در.اجرای.برنامه.هــا.درصحنه.تولید.همکاری.
کننــد،.بنابراین.در.تمام.حوزه.های.مســئوالن.و.بخش.های.
عمومی،.تولیدکنندگان.تشــکل.های.کارفرمایی.مشــارکت.

خواهند.داشت.
پژوهش و برنامه ریزی

تدویــن.برنامه.جامع.برای.تمامــی.ذی.نفعان.با.تمرکز.بر.

تولیدکنندگان،.تدوین.شــاخص.های.ارزیابی.تولیدکنندگان.

توانمنــد.و.تولیدکنندگانــی.که.ظرفیت.توانمند.شــدن.در.

کوتاه.مدت.یــا.میان.مدت.را.دارند،.شناســایی.بنگاه.هایی.با.

عملکرد.تولیدی.و.صادراتی.برجســته.و.بهره.ور.در.رشــته.

فعالیت.های.مزیت.دار.یا.راهبردی.و.شناسایی.تولیدکنندگانی.

که.ظرفیــت.توانمند.شــدن.را.دارا.هســتند.به.منظور.رفع.

مشــکالت.آن.ها.برای.حضور.موثر.و.پایدار.در.بازار.ازجمله.

مسائلی.است.که.دولت.باید.در.حوزه.پژوهش.و.برنامه.ریزی.
به.آن.توجه.کند.

بخش های عمومی
فرهنگ.ســازی.در.جهت.ترغیب.مردم.به.مصرف.اجناس.
داخلی،.تبلیغات.رسانه.ای.در.حمایت.از.کاالی.ایرانی،.انجام.
پژوهش.های.کاربردی.از.ســوی.دانشــگاه.ها.و.موسســات.
پژوهشی.درزمینه.ی.بازاریابی.و.قوم.شناسی.در.جهت.شناخت.
نیاز.و.ســلیقه.مصرف.کنندگان.و.نحــوه.ی.ترغیب.آن.ها.به.
خرید.کاالهای.ایرانی،.تهیه.برنامه.های.جذاب.و.غیرشعاری.
از.ســوی.صداوســیما.برای.ترغیب.مردم.به.خرید.کاالهای.
داخلی.به.منظور.کمک.به.اشتغال.زایی.و.توسعه.کشور،.حضور.
تولیدکننــدگان.در.برنامه.های.صداوســیما.در.جهت.ارتقاء.
آگاهی.مصرف.کنندگان.از.فرآیند.تولید.اطمینان.بخش،.ایجاد.
غرفه.های.دائمی.و.موقت.از.تولیدات.برتر.با.نشــان.کیفیت.
کاال.توسط.شهرداری.ها.در.مکان.های.عمومی.مانند.پارک.ها،.
ایستگاه.های.مترو.و.غیره،.مشارکت.وزارت.آموزش.وپرورش.
در.تهیه.محتوای.درســی.و.برنامه.هــای.گروهی.در.جهت.
ترغیب.دانش.آموزان.به.اســتفاده.از.کاالهای.ساخت.داخل.
و.برگزاری.جشــنواره.های.ملی.بــرای.ترویج.فرهنگ.خرید.
کاالهای.ایرانی.در.زمره.پارامترهایی.قرار.می.گیرند.که.باید.

در.بخش.های.عمومی.به.آن.ها.توجه.کرد.
فرهنگ سازی

اما.یکی.از.مهم.ترین.مســائل.که.همــواره.مغفول.مانده،.

»فرهنگ.ســازی«.اســت.که.به.نوبه.خود.می.تواند.نگاه.به.

حمایت.از.تولید.داخــل.را.تغییر.دهد..حمایت.از.فعالیت.ها.و.

برنامه.های.فرهنگی،.ایجاد.کمپین.های.تبلیغاتی.و.ایجاد.یک.

شــعار.ملی.همراه.با.لوگوی.متحد.و.انتشار.همه.جانبه.آن.در.

رسانه.ها،.مدارس،.سطح.شهر.و.غیره،.ارائه.خدمات.آموزشی.

و.مشاوره.ای.به.تولیدکنندگان.و.توسعه.تفکر.از.تولید.تا.پس.

از.مصرف.در.تولیدکنندگان،.از.مواردی.است.که.دستیابی.به.

آن.ها.در.بخش.فرهنگ.ســازی.می.تواند.توجه.عامه.مردم.را.
به.حمایت.از.تولید.داخل.جلب.کند.
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تشریح برنامه های آینده نظام مهندسی استان تهران

پنجره.ایرانیان؛.در.آستانه..هشتمین.دوره.فعالیت.هیات.مدیره.های.سازمان.نظام.

مهندســی.با.احمد.خرم.رییس.سازمان.نظام.مهندسی.استان.تهران.در.دوره.هفتم.

که.هم.اکنون.به.دوره.هشــتم.نیز.راه.یافته.و.برخی.اعضای.جدید.هیات.مدیره.در.

خصوص.مهم.ترین.اولویت.ها.و.برنامه.های.آنها.گفت.وگویی.انجام.شــد.که.احمد.

خرم.به.مانند.ماه.های.اخیر.از.ناتوانی.در.جلوگیری.از.فساد،.نبود.برنامه.ریزی.و.نبود.
شفافیت.بین.مدیران.کالن.در.اغلب.دستگاه.ها.سخن.گفت.

به.گزارش.ایســنا،.هشتمین.دوره.انتخابات.سازمان.نظام.مهندسی.استان.تهران.

برگزار.شــد؛.انتخاباتی.که.به.گفته.مدیرکل.راه.و.شهرسازی.استان.»سالم.و.بدون.

حاشیه.و.با.بیشترین.مشارکت.اعضای.نظام.مهندسی«.انجام.شد..در.همین.راستا،.

عصر.چهارشنبه.دوم.آبان.طی.مراسمی،.اعتبارنامه.های.اعضای.جدید.هیات.مدیره.

این.ســازمان.به.آنها.اعطا.شد.تا.آخرین.مرحله.از.فرآیند.انتخابات.و.ورود.به.دوره.
جدید.صورت.گیرد.

احمد.خرم،.وزیر.راه.و.ترابری.دولت.اصالحات.با.صنعت.ساختمان.بیگانه.نیست..

او.حدود.یک.ســال.قبل.به.ریاست.انجمن.انبوه.سازان.استان.تهران.رسید..سپس.

به.دنبال.تعلیق.پروانه.اشــتغال.به.کار.رییس.ســابق.نظام.مهندسی.تهران.که.به.

دستور.عباس.آخوندی.وزیر.سابق.راه.و.شهرسازی.انجام.شد،.ریاست.سازمان.نظام.

مهندســی.ساختمان.استان.تهران.را.هم.بر.عهده.گرفت..او.در.یک.نشست.خبری.

که.10.شهریورماه.برگزار.شد،.آیین.نامه.کنترل.ساختمان.که.توسط.عباس.آخوندی.

به.مجلس.ارائه.شــده.بود.را.غیرکارشناسی.دانست..با.این.حال.خرم.از..اقدام.وزیر.

سابق.در.افشای.جعلی..بودن.مدرک.لیسانس.رییس.اسبق.شورای.مرکزی.سازمان.

نظام.مهندســی،.سرپرست.وزارت.کشور.در.دولت.های.نهم.و.دهم.و.رییس.سابق.

کمیســیون.عمران.مجلس.دفاع.کرد.و.گفت.»متاسفم.که.فردی.با.مدرک.جعلی.

در.زمانی.وزیر.بوده.اســت«..خرم.در.آن.جلسه.توضیحاتی.هم.درباره.تخلف.هفت.

میلیارد.تومانی.در.این.ســازمان..ارائه.کرد.و.گفت.که.این.اقدام.توسط.برخی.افراد.



ش
زار

گ

با.جعل.امضای.او.و.برخی..اعضای.هیات.مدیره.صورت.گرفته.است..گفت.وگوی.ایسنا.
با.رییس.نظام.مهندسی.تهران.را.در..ادامه.می.خوانید.

عضو.هیات.مدیره.ســازمان..نظام.مهندســی.ساختمان.اســتان.تهران.اظهار.کرد:.

جلسه.آینده.هیات.مدیره.به.زودی.برگزار.خواهد.شد..به.نظر.می.رسد.با.توجه.به.اینکه.

برنامه.ها.در.گذشــته.تدوین.شدند،.مشکلی.از.این.بابت.وجود.نداشته.باشد..در.کشور.ما.

اکثر.دستگاه.ها.مشــکل.برنامه.ریزی.ندارند،.بلکه.مشکل.اصلی.اینجاست.که.مدیران.
نمی.توانند.برنامه.های.کالن.را.به.برنامه.های.عملیاتی.تبدیل.کنند.

وی.افزود:.برای.نمونه،.همه.مدیران.عالقه.مندند.از.فســاد.پیشگیری.و.با.آن.مقابله.

کنند،.اما.نمی.دانند.باید.چه.کاری.انجام.دهند.و.چگونه.عملیات.پیشــگیری.از.فســاد.

را.ســامان.دهند.یا.اینکه.چه.ســاختاری.را.برای.مقابله.با.ایــن.موضوع.انتخاب.کنند..

متاسفانه.مدیران.ما.در.این.مسئله.عاجزند.و.اغلب.بالهایی.که.بر.سر.مملکت.می.آید.به.

این.دلیل.اســت.که.مدیران.به.کلیات.می.پردازند..من.نمی.گویم.مدیر.باید.وارد.جزئیات.

شــود،.ولی.باید.از.ابتدای.مدیریتش.سلسله.مراتب.را.رعایت.کرده.و.ذهنش.با.جزئیات.
عجین.شده.باشد.

خرم.بیان.کرد:.ما.طی.زمان.چهار.ماهه.ای.که.در.ســازمان.نظام.مهندســی.استان.

تهــران.بودیم،.تالش.کردیم.برنامه.ها.را.عملیاتی.کرده.و.برنامه.هایی.را.که.نداشــتیم،.

تهیه.کنیم..در.بسترسازی.اشتغال،.آموزش.مهارتی،.خدمات.رسانی.در.بخش.ساختمان.

به.مردم.و.رســالت.های.دیگری.که.ســازمان.دارد،.نظیر.رفاهیات.اعضا.و.به.روز.کردن.
اطالعات.تخصصی.آنها،.اقداماتی.انجام.شده.و.یا.در.دست.انجام.است.

وی.درباره.موضوع.شــفافیت.نیز.گفت:.شفافیت.باید.به.طور.کامل.اجرایی.شود،.چه.

نتیجه.ای.داشــته.باشد.و.کســی.بتواند.از.اطالعات.شفاف.و.به.روز.استفاده.کرده.و.چه.

نکند..در.عین.حال.ســازمان.در.مقطع.فعلی.چنین.توانی.ندارد..ممکن.اســت.سه.الی.

چهار.ماه.دیگر.چنین.توانی.پیدا.کند.که.بتوان.در.لحظه.صورت.جلســات.هیات.مدیره،.

هیات.رئیسه،.کارگروه.ها،.کمیسیون.ها.و.گروه.های.تخصصی..را.روی.شبکه.گذاشت..
این.کار.شدنی.و.ضروری.است.

ضروری ترین نیاز ما اعتمادسازی میان سازمان و مهندسان است
همچنین.علی.اکبر.نبی.یی.دیگر.عضو.جدید.هیات.مدیره.سازمان.نظام.مهندسی.با.
اشاره.به.اولویت.هایی.که.در.دوره.هشتم.مطرح.است،.اظهار.کرد:.از.مهم.ترین.اولویت.
هایی.که.در.ســازمان.نظام.مهندســی.ضروری.به.نظر.می.رسد،.بحث.اعتمادسازی.

اعضا.به.سازمان.است..این.اعتمادسازی.جز.با.شفاف.سازی.به.وجود.نخواهد.آمد.
.اگر.ما.بتوانیم.شــفاف.سازی.را.در.سازمان.نظام.نهادینه.کرده.و.در.تمام.ارکان.از.
حوزه.اجرا.تا.حوزه.پاســخگویی،.قادر.به.بازگرداندن.اعتماد.اعضا.شــویم،.در.پیشبرد.
اهداف.خود.موفق.خواهیم.شــد،.زیرا.باالترین.پشــتوانه.هر.ســازمانی،.اعضای.آن.

سازمان.هستند.
وی.در.ادامه.گفت:.بحث.صدور.خدمات.فنی.و.مهندســی.از.مواردی.اســت.که.از.
اهمیت.باالیی.برخوردار.اســت..زیرا.ما.می.توانیم.به.همین.بهانه.برای.مهندسین.و.به.
ویژه.مهندسین.جوان.اشتغال.ایجاد.کنیم..یکی.از.وظایف.اصلی.سازمان.مهندسی.این.
است.که.با.همکاری.دولت،.وزارت.امورخارجه.و.دیگر.ارکانی.که.می.توانند.یاری.رسان.
در.این.عرصه.باشــند،.اشــتغال.بین.المللی.ایجاد.کنند.و.باعث.ارتقای.شــغلی.و.شأن.

مهندسین.شوند.
نظر همه اعضای هیات مدیره باید در برنامه ها دخیل باشد

حسن.یگانگی.دیگر.عضو.هیات.مدیره.نیز.در.این.باره.اظهار.کرد:.اینکه.یک.فرد.از.

اهداف.و.برنامه.هایی.که.دارد،.حرف.می.زند.بسیار.رایج.است..اما.اینکه.تا.چه.اندازه.در.

اهداف.و.برنامه.هایی.که.دارد،.موفق.شــود.باید.به.ادوار.گذشته.در.تمامی.انتخابات.ها.

نظیر.مجلس،.ریاســت.جمهوری.و.شوراها.بازگردیم..سازمان.نظام.مهندسی.نیز.دارای.

هیات.مدیره.25.نفری.اســت.که.اعضای.آن.از.طریق.انتخابات.مشخص.می.شوند..لذا.

برنامه.ها.بدون.درنظرگرفتن.نظر.سایر.اعضا.قابل.تدوین.نیستند.
وی.افــزود:.اگر.ما.بتوانیم.مســئولیت.هر.یک.از.اعضا.را.به.درســتی.و.بر.اســاس.
توانمندی.ها،.تجربه.ها.و.تخصص.هایی.که.دارند.تعیین.کنیم،.کاری.مثبت.است..برای.
نمونه.من.در.حوزه.ســاخت.و.ســاز.کار.کردم،.در.دانشگاه.تدریس.می.کنم.و.االن.نیز.
در.ســازمان.نظام.مهندسی.عضو.هیات.رئیســه.گروه.تخصصی.معماری.هستم..اگر.
مشــارکت.بر.اســاس.توانمندی.شــکل.گیرد،.می.توان.با.یک.هم.افزایی.به.نتایجی.

خوب.رسید.
مهمترین مسئله ما معیشت مهندسان است

در.پاسخ.به.این.سوال.که.مهمترین.رویکرد.و.اولویت.برنامه.های.هیات.مدیره.جدید.

چیست،.مجید.گودرزی.اظهار.کرد:.در.مورد.برنامه.ها.ما.تالش.می.کنیم.که.عملکردمان.

در.قالب.گروه.باشــد..یعنی.برخالف.دور.گذشته،.کار.به.صورت.گروهی.و.تیمی.انجام.

شود..مهم.ترین.بخش.نیز.مربوط.به.معیشت.مهندسین.است.که.می.توان.با.همکاری.و.
همیاری.دوستان.در.هیات.مدیره.جدید.توجه.ویژه.ای.به.آن.داشت.

بازنگری در روند اجرایی و ســاختار داخلــی اولویت هیات مدیره 
جدید باشد

در.همین.رابطه.مجتبی.صابر.هم.گفت:.از.آنجا.که.ما.یک.گروه.25.نفره.هســتیم،.

برنامه.ها.را.نیز.به.صورت.گروهی.و.با.تصویب.هیات.مدیره.پیش.خواهیم.برد..فکر.می.

کنم.که.اولویت.های.اعضای.جدید.سازمان،.بازنگری.در.روندهای.اجرایی.و.مکانیزم.ها.

و.ســاختارهای.داخلی.است.که.حجم.عملیات.جاری.اداری.و.مالی.باید.با.این.رویکرد.

تناسب.سازی.شــود..وی.افزود:.موارد.زیادی.در.سازمان.وجود.دارد.که.می.تواند.جزو.

اولویت.ها.قرار.گیرد..مســلما.درباره.این.موضوع.در.اولین.جلســات.هیات.مدیره.جدید.
بحث.خواهد.شد.

نظام مهندسی باید از تصدی گری امور اجرایی پرهیز کند
اباصلت.اصغری.دیگر.عضو.هیات.مدیره.جدید.اســت.که.درباره.اولویت.های.هیات.
مدیره.جدید،.اینطور.می.گوید:.اســاس.برنامه.های.من.بر.برون.سپاری.و.چابک.سازی.
سازمان.است..باید.سازمان.نظام.مهندسی.به.ریل.اصلی.خود.بازگردد.و.از.تصدی.گری.
امور.اجرایی.و.مواردی.که.برای.سازمان.نظام.شبهه.ناک.است.و.در.حیطه.اختیارات.آن.
نیست،.پرهیز.کند..لذا.برنامه.هایم.در.ارتباط.با.راهبردها،.تصمیم.سازی.ها.و.برنامه.هایی.

است.که.در.سازمان.وجود.دارد.
وی.افزود:.دو.موضوع.دیگر.در.اولویت.ما.قرار.دارد..نخست.بحث.افزایش.مشارکت.
اعضای.ســازمان.اســت.که.ما.باید.اعتماد.را.به.آنها.بازگردانیم.و.دوم.شفافیت.در.امور.
جاری.سازمان.نظام.مهندسی.است.که.این.موضوع.نیز.پیش.زمینه.ای.برای.جلب.اعتماد.
اســت..اعضا.باید.شفافیت.و.راســتی.و.درستی.را.در.عملکرد.تک.تک.مجموعه.هیات.

مدیره.و.درستی.مسیر.را.در.برنامه.های.آنها.ببینند.
رضایتمندی مردم مهتمرین هدف اصلی نظام مهندسی باشد

ســعید.سعیدیان.نیز.به.عنوان.عضو.دیگر.هیات.مدیره.جدید.سازمان.نظام.مهندسی.

استان.تهران،.در.این.باره.اظهار.کرد:.مهمترین.برنامه.من.که.تالش.خواهم.کرد.تا.آن.

را.دنبال.کنم،.بحث.رضایتمندی.مردم.است..ما.باید.به.سمتی.رویم.که.اولویت.اول.مان.

رضایتمندی.مردم.از.سازمان.نظام.و.مهندسانی.باشد.که.تالش.می.کنند.مسکن.ایمنی.

را.تحویل.بهره.برداران.یا.همان.مردم.دهند..امیدوارم.بتوانیم.در.این.زمینه.درست.عمل.
کرده.و.رضایت.مردم.را.به.دست.آوریم.

به.گزارش.ایســنا.هشــتمین.دوره.انتخابات.هیات.مدیره.ســازمان.نظام.مهندسی.

ســاختمان.اســتان.تهران.روز..12.مهرماه.1397.برگزار.شد..در.این.دوره.که.به.گفته.

مدیرکل.راه.و.شهرسازی.استان.تهران.حدود.100.هزار.عضو.دارد،.چهره.هایی.همچون.

احمد.خرم.ـ.وزیر.اسبق.راه.و.ترابری،.و.سیدمحمد.غرضی.شرکت.داشتند.که.در.نهایت.
25.نفر.به.عنوان.اعضای.اصلی.موفق.به.کسب.باالترین.آرا.شدند.
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پنجره.ایرانیان؛.در.هفته.های.اخیر.شاهد.سقوط.و.

فروریختن.دیوار.بلند.بی.بنیاد.نرخ.دالر.و.تا.حدودی.

قیمت.طــال.در.کمتر.از.یک.روز.بودیم،.بازاری.که.

پس.از.چند.ســاعت.مسیر.و.هدف.خریداران.هول.

و.جســور.را.به.فروشندگان.دســتپاچه.و.مضطرب.

تبدیل.کــرد..حال.به.گفته.کارشناســان.این.بازار.

کانون.کاســبان،.کشاورزان.و.ســرمایه.گذاران.در.
آینده.نزدیک.خواهد.بود.

به.گزارش.صما،.افزایش.بی.ســابقه.قیمت.دالر.

در.ماه.هــای.اخیر.موجی.از.بی.ثباتــی.و.گرانی.در.

تمــام.کاالها.پدید.آورد،.به.طوری.که.قیمت.اجناس.

به.صورت.لحظه.ای.افزایش.می.یافت.و.کســی.هم.

به.صــورت.جد.از.بــاب.کنترل.و.نظــارت.خود.را.

مســئول.نمی.دید..به.راستی.علت.اصلی.این.گرانی.

و.سوءاســتفاده.برخی.از.همیشه.سودجویان.گرانی.

خودســاخته،.دالر.بــود.یا.عدم.نظارت.از.ســوی.

دولت؟!.بــا.افزایش.بی.ســابقه.و.در.برخی.کاالها.

چند.برابر.شــدن.قیمت.ها.قیمت.ملک.و.ساختمان.

هم.از.این.قضیه.مســتثنا.نماند.و.قیمت.مسکن.در.

اکثر.شهرها.خصوصا.کالن.شهرها.به.اوج.رسید.که.

باعث.یــاس.و.نومیدی.در.میــان.متقاضیان.مؤثر.

مسکن.و.افرادی.شــد.که.وام.مسکن.آن.ها.آماده.
پرداخت.بود.

از.گرانی.شــدید.چیزی.جز.رکودی.ســنگین.بر.

جای.نماند..هرچند.خیلی.ها.علل.گرانی.مســکن.را.

افزایش.نهاده.های.ســاختمانی.می.دانند.ولی.آنچه.

عیان.است.اینکه.خانه.هایی.که.تازه..ساخته.نشده.اند.

که.با.مصالح.گران.تهیه.شــده.باشــند..درواقع.این.

گرانی.به.نحوی.همراهی.مســکن.با.دیگر.کاالها.

در.ماراتن.گرانی.محسوب.می.گردد..بهانه.این.همه.
گران.فروشی.در.این.چند.ماه،.گران.شدن.دالر.بود.
این.روزها.قیمت.دالر.تــا.حدودی.کاهش.یافته.
است،.ولی.تا.این.لحظه.شاهد.اقدام.قابل.توجهی.در.
کاهش.قیمت.هــا.در.کاالهای.دیگر.نبوده.ایم..پس.
فرضیه.نبود.نظارت.و.یا.کاهش.نظارت.بر.قیمت.ها.
می.تواند.تعیین.کننده.تر.باشد.تا.افزایش.دالر..هرچند.
که.بــاور.کاهش.قیمت.دالر.و.ثبــات.در.پایداری.
قیمت.این.مؤلفه.مهم.و.تاثیرگذار.در.قیمت.ها.برای.
خیلی.ها.ســخت.است.و.هنوز.اطمینانی.از.این.باب.

برایشان.حاصل.نشده.است.
مسکن، مسیر بعدی بازندگان بازار ارز

در.همین.زمینه.یک.کارشناس.شهرسازی.بابیان.

اینکه.معموال.کاهش.قیمت.دالر.پس.از.اثرگذاری.

بر.تمامــی.کاالها.زمانی.می.تواند.بــر.قیمت.بازار.

مســکن.که.هم.اکنون.در.باالتریــن.نقطه.نمودار.

فرضی.اســت،.موثر.باشد.گفت:.رکود.و.رونق.بازار.

مســکن.در.ایران.هرچند.به.یک.امر.بدیهی.مبدل.

شــده.و.تقریبا.مردم.به.این.دو.مقوله.نام.آشنا.عادت.

کرده.اند،.ولی.این.بار.قیمت.ها.در.اوج.به.رکود.مبدل.

شده.و.فاصله.بین.این.گرانی.تا.رونق.مجدد.بسیار.

اســت.و.اساسًا.تحقق.تعادل.در.این.قسمت.مســتلزم.انعطاف.و.همراهی.بیشتر.از.سوی.فروشندگان.است.و.خلق.این.هیجان.و.جذب.
سرمایه.گذاری.در.این.مسیر.با.دشواری.همراه.است.

محمدعلی.مهری.بابیان.مطلب.فوق.به.گفت:.بهره.مندان.و.همچنین.شکســت.خوردگان.بازار.ارز.به.دنبال.راهی.هســتند.تا.بتوانند.
نقدینگی.خود.را.در.مسیری.جایگزین.سرمایه.گذاری.کنند.

وی.گفت:.اما.بازاری.که.این.روزها.به.تب.وتاب.بیش.ازپیش.افتاده.است.و.با.تبلیغات.هیجانی.سعی.در.جذب.این.نقدینگی.دارد،.بازار.
بورس.است.و.به.عنوان.رقیبی.جدی.برای.سرمایه.گذاران.و.سرمایه.داران.فعال.بخش.مسکن.محسوب.می.گردد.

مهری.در.ادامه.اظهار.داشت:.هرچند.که.تجربه.نشان.داده.است.که.ریسک.پذیری.در.بازار.مسکن.به.مراتب.کمتر.از.بازار.بورس.است..

بازار.مســکن.شاید.خوابی.عمیق.در.پس.دیر.فروش.رفتن.داشته.باشد،.ولی.ضرر.و.استرس.چندانی.برای.این.صرافان.تازه.وارد.شده.در.
بازار.ارز.امروزی.و.بورس..بازان.در.پی.ندارد.

وی.گفت:.اگر.فروشندگان.و.فعاالن.بخش.مسکن.اگر.به.موقع.اقدام.کنند.و.در.ورود.به.عرصه.جذب.سرمایه.و.نقدینگی.مردم.نرمش.

نشــان.دهند.و.باقیمت.های.ســه.ماهه.اول.ســال.امالک.خود.را.در.معرض.فروش.بگذارند.می.توانند.از.رقیب.جدی.خود.در.جذب.این.
نقدینگی.پیشی.بگیرند.و.سهم.قابل.توجهی.را.در.این.بازار.جذب.کنند.

مسکن مقصد بعدی کشاورزان و کاسبان
مهری.در.ادامه.افزود:.این.تعامل.و.تعادل.قیمت.می.تواند.در.جذب.ســرمایه.گروه.های.متفاوت.از.قبیل.کاســبان.چند.روز.پیش.ارز.و.
طال،.متقاضیان.مؤثر.مسکن.و.همچنین.کشاورزانی.که.محصوالت.خود.را.برداشت.کرده.اند.و.قصد.سرمایه.گذاری.در.بازارهای.فارغ.از.

هیجانات.و.ریسک.پذیر.دارند.مؤثر.واقع.گردد.
وی.گفت:.هرچند.اگر.فروشــنده.ملک.خود.را.باقیمت.چند.ماه.پیش.عرضه.کند.ضرر.و.یا.ســودی.متحمل.نشده.و.درواقع.به.معنای.
پا.پس.کشــیدن.نیست.بلکه.پیش.دستی.برای.جذب.سرمایه.گذاری.در.این.مسیر.و.متعاقب.آن.خروج.از.رکود.و.رونق.بخشی.در.بخش.

مسکن.است.
مهری.همچنین.تاکید.کرد:.برای.آن.دسته.از.خریداران.موثر.و.یا.افرادی.که.قصد.سرمایه.گذاری.و.خرید.خانه.دارند،.مناسب.است.
که.تعجیل.نکنند.و.منتظر.کاهش.و.یا.تعدیل.قیمت.ها.و.راســتی.آزمایی.از.سوی.فروشندگان.باشند،.سپس.به.این.بازار.ورود.کنند..
برای.آن.دســته.از.افرادی.که.تســهیالت.مسکن.آن.ها.آماده.شده.و.تحت.فشــار.بانک.در.ضرب.االجل.تعیین.شده.در.پی.واحدهای.
کوچک.و.میان.متراژ.هســتند.فعاًل.به.این.بازار.ورود.نکنند.حتی.اگر.از.دریافت.وام.منصرف.شــوند.و.به.سود.ناچیز.از.سوی.بانک.

بسنده.کنند.
وی.درنهایت.گفت:.هرچند.که.احتمال.بازار.کاذب.با.همین.قیمت.گران.در.بازار.مســکن.از.سوی.عده.ای.شکست.خورده.بازار.ارز.

و.طال.متصور.است.باید.متقاضیان.از.این.قضیه.غافل.نمانند.

مسکن، مسیر بعدی بازندگان بازار ارز
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بازار مسکن در روزهای پس از توفان
در.این.راســتا.یک.کارشناس.ساخت.وساز.بابیان.اینکه.درحال.حاضر،.مشــکل.اکثر.شهرها،.خالی.بودن.فایل.فروشندگان.امالک.از.
آگهی.های.خانه.های.کم.متراژ.و.باقیمت.مناســب.اســت..گفت:.در.روزهای.اخیر.که.قیمت.ارز.تا.حدی.تعدیل.شــده.است،.خبرهایی.
از.کاهش.نســبی.قیمت.مســکن.در.برخی.مناطق.به.گوش.می.رســد،.اما.بعید.به.نظر.می.رسد.این.کاهش.قیمت.منجر.به.رونق.بازار.

مسکن.شود.
ایمان.رفیعی.بابیان.مطلب.فوق.گفت:.باید.توجه.داشت.که.بازار.مسکن.در.سال.جاری.تقریبا.کمترین.افزایش.قیمت.را.نسبت.به.سایر.
بازارهای.آزاد.تجربه.کرد.و.با.توجه.به.افزایش.قیمت.شدید.مصالح.ساختمانی،.بیشتر.سرمایه.گذاران.و.سازندگان.مسکن.ترجیح.دادند.از.

این.بازار.خارج.شده.و.نقدینگی.خود.را.در.بازارهای.زودبازده.تری.همچون.ارز.و.طال.و.بورس.و....سرمایه.گذاری.کنند.
این.کارشناس.ساخت.وساز.افزود:.البته.اگر.این.نرخ.های.کاهشی.ادامه.داشته.باشند.و.دامنه.کاهش.قیمت.ها.به.سایر.بازارها.گسترش.

یابد،.می.توان.امیدوار.بود.در.درازمدت.سرمایه.گذاران.ریسک.ورود.به.بازارهای.بلندمدتی.همچون.مسکن.را.مجددا.بپذیرند.
وی.در.ادامه.اظهار.داشت:.درحال.حاضر.که.ساخت.وساز.به.حداقل.رسیده،.نوبت.حضور.دولت.است.که.می.تواند.با.بازگرداندن.آرامش.
به.بازار.و.ایجاد.اطمینان.در.ســازندگان.آن.ها.را.تشــویق.به.حضور.مجدد.در.بازار.ساخت.مسکن.کند..در.صورت.رسیدن.قیمت.ارز.به.
تعادل.نسبی.می.توان.از.راهکارهایی.مانند.افزایش.تسهیالت.ساخت.و.خرید.مسکن.در.کنار.مشوق.هایی.نظیر.حذف.و.یا.تقسیط.برخی.
هزینه.های.دولتی.به.عنوان.کمک.بالعوض.دولت.به.افرادی.که.در.شــرایط.بحرانی.با.حفظ.نقدینگی.خود.در.بانک.ها.کمک.کردند.و.
االن.نوبت.به.دریافت.وام.مســکن.آنها.شده.است.می.تواند.به.عنوان.یکی.از.راه.های.کمک.به.رونق.گرفتن.ساخت.وساز.و.دلگرم.کردن.
مردم.مدنظر.قرار.گیرد.تا.تعادل.درونی.در.بازار.مسکن.را.بتوان.بازگرداند..بدون.شک.حتی.اگر.قیمت.ها.هم.ثبات.نسبی.پیدا.کنند،.بدون.

وام.نمی.توان.انتظار.رونق.معامالت.مسکن.را.داشت.
بازار در سیطره سوداگران

در.همین.زمینه.مدیرعامل.موسســه.مطالعات.اندیشــه.شهر.و.اقتصاد.بابیان.اینکه.بازار.مسکن.کنونی.بازار.سفته.بازی.و.داللی.است،.
چراکه.اکثر.متقاضیان.بازار.مصرفی.ملک.موردنظر.خود.را.طی.سال.های.96.و.95.خریداری.کرده.و.یا.از.خرید.ناامید.شده.و.اجاره.کردند.
علی.اصغر.بدری.بابیان.مطلب.فوق.گفت:.این.ســوداگران.همان.کســانی.هستند.که.تا.چندی.پیش.در.بازار.خودرو.بوده.و.بعد.مسیر.
خود.را.تغییر.داده.به.سمت.بازار.پیش.فروش.طال.و.ارز.رفته.و.حال.که.بازارهای.ذکرشده.چشم.انداز.مطلوبی.ندارند،.تغییر.مسیر.داده.و.

به.طور.حتم.وارد.بازار.مسکن.خواهند.شد.
بدری.بابیان.اینکه.ســوداگران.در.کشــور.ما.همانند.حمله.ملخ.ها.تمام.بازارها.را.شــخم.زده.و.تخریب.می.کنند،.گفت:.بازار،.محوری.
است.که.کل.حیات.اقتصادی.گرد.آن.می.چرخد..می.توان.گفت.که.بازار.هم.گرد.سوداگر.می.چرخد..سوداگر،.شخصی.حقیقی.یا.حقوقی.
)شخصی.فردی.یا.جمعی(.است.که.باهدف.کسب.سود.یا.به.سخن.دیگر.باهدف.کسب.چیزی.بیش.ازآنچه.از.دست.می.دهد،.وارد.بازار.

می.شــود..نمونه.بارز.حضور.این.عده.را.می.توانیم.

در.ثبت.نــام.6.میلیون.تومانی.خودرو.و.پیش.فروش.

ســکه.ببینیم.اگرچه.در.سال.های.قبل.از.تنش.های.

ارزی.و.ســکه.ای.این.عده.وارد.بازار.سپرده.گذاری.
بانک.ها.شده.بودند.

مدیرعامل.موسســه.مطالعات.اندیشــه.شهر.و.

اقتصاد.با.اشــاره.بــه.اینکــه.درحال.حاضر.اوضاع.

تک.تک.بازارهای.موازی.مسکن.در.نقطه.بحرانی.

قرار.دارد،.گفت:.ســپرده.گذاری.بانک.ها.به.واسطه.

ورشکســتگی.برخی.از.بانک.ها،.عدم.پیش.فروش.

سکه.توسط.دولت،.کاهش.قیمت.نرخ.ارز.به.واسطه.

تصمیمــات.اصالحیــه.بانک.مرکــزی،.بازارهای.

سرمایه.به.واســطه.عدم.علم.و.تخصص.به.چالش.

کشیده.شده.اســت،.به.طور.حتم.تنها.بازار.مسکن.

به.عنوان.راحت.حلقوم.بودن.مقصد.بعدی.سوداگران.

خواهد.بود..وی.گفت:.با.توجه.به.دالیل.ذکرشــده.

به.طور.حتم.بازار.مســکن.در.6.ماه.آینده.در.سیطره.
سوداگران.خواهد.بود.

اینکه.ســیگنال.های.روزهای.آتی. بابیان. بدری.

بــازار.مســکن.افزایش.بی.صدا.و.چــراغ.خاموش.

ارزش.معامالت.امالک.است،.یادآور.شد:.هم.اکنون.

زمان.مناسبی.برای.حضور.ســازندگان.ذی.صالح.

صرفًا.کوچک.متراژ.است.چراکه.در.طی.سال.های.

اخیر.تمامی.بنگاه.های.معامالتی.با.کاهش.فایل.ها.

روبرو.بــوده.و.به.علت.تنش.هــای.قیمتی.تمامی.

ســاختمان.های.بنجل.و.فاقد.فاکتورهای.معماری.
صحیح.به.فروش.رفته.است..

بــدری.گفت:.به.جــز.افزایــش.ارزش.معامالت.

امالک.در.طی.ماه.های.آتی.شــاهد.افزایش.قیمت.
مصالح.غیر.پایه.ای.در.امر.ساخت.وساز.خواهیم.بود.
مدیرعامل.موسســه.مطالعات.اندیشــه.شهر.و.
اقتصاد.گفــت:.درحال.حاضر.قیمت.کابینت،.مصالح.
سرامیکی،.شــیرآالت.و.سیستم.های.روشنایی.سه.
برابر.شده.که.به.نظر.می.رسد.در.روزهای.آتی.نیز.با.

رشد.محسوسی.روبرو.خواهد.شد..
وی.گفــت:.با.توجه.به.اینکه.ارزش.افزوده.بخش.
مســکن.در.دو.فصل.گذشته.نســبت.به.بازارهای.
موازی.در.جایــگاه.پایین.تری.قرار.دارد،.در.صورت.
کاهش.نرخ.ارز.و.ســکه.نیز.بعید.است.فروشنده.ها.
حاضر.به.کاســتن.از.قیمت.امالک.خود.باشند.و.با.
چسبندگی.و.مقاومت.قیمتی.عرضه.کنندگان.مواجه.
خواهیم.بود.تا.بتوانند.تفــاوت.ارزش.افزوده.بخش.
مسکن.با.سایر.دارایی.های.سرمایه.ای.را.)در.صورت.
بروز.ثبات.یا.کاهش.قیمــت.در.بازارهای.موازی(.

جبران.کنند.
بــدری.درنهایــت.گفت:.ســناریوی.پیش.رونده.
افزایش.قیمت.مســکن.تنها.در.شــرایطی.متوقف.
خواهد.شد.که.کاهش.قیمت.ارز.فراتر.از.حد.تصور.
باشد.تا.بتوانیم.بگوییم.تمامی.بازارها.باید.به.نسبت.

این.کاهش،.کاهش.قیمت.داشته.باشد.
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درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

نیازمندی های پنجره

جویای کار 
جویای کار )آقا( با سوابق: 

3 سال فروش پروفیل یو. پی. وی. سی
3 سال فروش در و پنجره یو. پی.وی. سی

2 سال تولید در و پنجره 
شماره تماس:  09392739584

آگهی فروش
دو عدد دستگاه یو پی وی سی مارک اوزچلیک برش ومولین زن 

بسیار کم کارکردفروش به علت تغییر شغل
شماره تماس:   09177671922

آگهی فروش

ـ  کم کار کرد تاریخ ساخت  1- دستگاه جوش چهار سر کابان 

 BD2030 سال 2013 کد دستگاه

ـ نو) داخل جعبه( تاریخ ساخت  2- دستگاه فرز جا قفل کابان 

 DE4060 سال 2013 کد دستگاه

شماره تماس: 09156008069    |     0513-8449269

آگهی فروش

فروش دستگاه های سانی تولید شیشه های دوجداره دستگاه 

کامپیوتری برش شیشه جام درحد فوق العاده کم کار دستگاه 

شستشو خوابیده 160 پرس خوابیده 160 اسپیسر خم کن نیمه 

اتومات درحد میز برش دستی پنوماتیک شیشه دستگاه گاز 

و کپسول ارگون دستگاه چرخان شیشه برای چسب میز باد 

شیشه فروش نقدی با ضمانت

شماره تماس: 09127472645    |     33344249

آگهی فروش
1- فروش ست 2 ســر 7 تایی ترک اصل قطعات اورجینال 

ETM کارکرده
2- فروش دستگاه شستشــوی شیشه 1700 ترک اصل 

تعداد محدود
شماره تماس: 09367608423    |    021-26291706

آگهی فروش

فروش ست دو سر مرات کار کرده با تمیز کن 

شماره تماس:   09332270368

جویای کار

 مسعود نیتی دارای مدرک مهندسی و 10 سال سابقه در صنعت، 

با 4 سال ســابقه مدیریت فروش، فنی و تولید در و پنجره 

یو پی وی سی و شیشه دوجداره تسلط کامل به میزان سفارش 

و خرید پروفیل ,یراق آالت و... تسلط به فرآیند تولید و مونتاژ 

کلیه یراق آالت و باز شوها مسلط به کلیه امور کارگاه )خرید-

تولید -استخدام و آموزش نیرو ،تنظیمات دستگاه های تولید ( 

طراحی با نرم افزار و بهینه سازی فرآیندها با استفاده از نرم افزار 

تهیه نقشه lay out )نحوه چیدمان وجایگذاری دستگاه برای 

استفاده بهینه( تسلط به فرآیند بازاریابی و نصب   

شماره تماس :09122391143

m_niati@yahoo.com  ایمیل 

جویای کار
سوابق کاری: 

1- مدیر عامل مجموعه تولیــدی پروفیل و در و پنجره 
یو.پی.وی.سی و آلومینیوم 

2- مدیر مالی، مدیر فروش، مدیر انبار،  مدیر بازرگانی و 
برنامه نویسی

3- دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناسی 
MBA ارشد

شماره تماس :09127163376






















