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استحکام.پنجره،.عایق.حرارتی.بودن.پنجره.را.به.حداکثر.می.رساند.

ش��رکت.دکونیک،.آخرین.دس��تاورد.خود.را.به.بازار.عرضه.کرد..این.شرکت.با.عرضه.
به.روز.محصوالت.دکونیک،.همواره.س��عی.داشته.تا.صنعت.در.و.پنجره.دوجداره.یو.پی.
وی.س��ی.کش��ور.را.از.آخرین.تولیدات.و.فناوری.های.به.روز.دنیا.بهره.مند.س��ازد..مهدی.
امان��ی.مدیرعامل.دکونیک..ایران.ضمن.اش��اره.به.این.نکت��ه،.در.خصوص.ویژگی.های.
محص��والت.دکونیک.به.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.گف��ت:.افزون.بر.ویژگی.قابل.
توجه.پنجره.های.س��اخته.ش��ده.از.پروفیل.های.دکونیک،.یعنی.تنوع.طرح.ها،.شکل.ها.و.
رنگ.های.آنها؛.از.مهمترین.خصوصیات.این.پنجره.ها،.میزان.بس��یار.باالی.درصد.عایق.

بودن.آنها.ست.که.به.طراحی.منحصر.به.فرد.این.محصوالت.بازمی.گردد.
وی.در.ادامه.افزود:.این.ش��رکت.در.تمامی.مراح��ل.تولید.خود.با.توجه.ویژه.به.بایدها.
و.نبایده��ای.زیس��ت.محیطی،.محصوالت.خ��ود.را.به.بازار.عرضه.می.کن��د.که.به.گواه.
کارشناسان.همواره.کمترین.صدمه.را.به.محیط.زیست.وارد.کرده.است..او.با.بیان.اینکه.
محصوالت.دکونیک.100درصد.قابل.بازیافت.هس��تند،.خاطرنش��ان.کرد:.این.ویژگی.ها.

دکونیک.را.به.یکی.از.قله.های.صنعت.تبدیل.کرده.است..
امانی.یادآور.شد:.در.ساختمان.های.مدرن،.نور.و.فضا.از.اهمیت.بسیار.باالیی.برخوردار.
ش��ده.اند.که.چنین.تغییر.رویکردی.طبیعتا.نقش.پنجره.را.پررنگ.تر.از.گذش��ته.س��اخته.
است..وی.فناوری.ساخت.پنجره.در.ابعاد.بسیار.بزرگ.را.از.تخصص.های.ویژه.دکونیک.
برش��مرد.و.اضافه.کرد:.محص��والت.دکونیک.در.ش��رایط.آب.و.هوایی.مختلف.و.حتی.

طوفان.های.شدید.بیشترین.مقاومت.را.از.خود.نشان.می.دهند.
مدی��ر.عامل.ش��رکت.دکونیک.ایران.ادامه.داد:.امروزه.برای.اس��تحکام.بیش��تر.در.و.
پنجره.ها.از.پروفیل.های.تقویتی.فلزی.در.داخل.سش،.فریم.و.مولیون.استفاده.می.شود..
اما.فلزی.بودن.پروفیل.های.تقویتی،.س��بب.انتقال.گرما.و.سرما.می.شود..دکونیک.برای.
رفع.این.مش��کل،.فن��اوری.خالقانه.و.ویژه.ایی.با.ن��ام..linktrusion.به.بازار.عرضه.

کرده.است.
امانی.تش��ریح.کرد:.در.این.تکنولوژی.از.ذرات.بس��یار.کوچک.و.فشرده.ایی.مانند.فیبر.
اس��تفاده.می.ش��ود..فش��ردگی.این.ذرات.در.هر.متر.فریم،.200,000.متر.فیبر.می.باشد..
فراین��د.تولیدی.بس��یار.پیچیده.این.محصول.قابلیت.بازیاف��ت.100درصدی.آن.را.پدید.
آورده.است..linktrusion.جایگزین.گالوانیزه.شده.و.ضمن.افزایش.استحکام.پنجره،.

میزان.عایق.بودن.آن.را.به.حداکثر.می.رساند.
وی.با.تاکید.بر.نقش.این.فناوری.در.بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی،.خاطر.نشان.ساخت.
که.اختصاص.هزینه.های.کالن.دکونیک.به.تحقیق.و.توس��عه،.این.مجموعه.را.به.یکی.

از.پیشگامان.جهانی.این.صنعت.تبدیل.کرده.است.
مدیر.عامل.ش��رکت.دکونیک.ایران.در.خاتمه.افزود:.ش��رکت.دکونیک.امیدوار.اس��ت.
با.تولید.انواع.س��طح.مقاطع.باکیفیت.و.ایجاد.فضایی.رقابتی،.باعث.ارتقاء.س��طح.کیفی.
محصوالت.داخلی.شده.و.گامی.هرچند.کوچک.در.جهت.حفظ.سرمایه.های.ملی.بردارد.

  linktrusion تکامل پنجره پو.پی.وی.سی با تکنولوژی

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.فناوری.داده.پویش��گر.پس.از.یک.دهه.فعالیت.و.حضور.مستمر.به.

.عنوان."اولین.و.بزرگترین"تولید.کننده.نرم.افزارهای.تخصصی.صنعت.در،.پنجره.و.شیشه.های.

چند.جداره.در.ایران،.در.راس��تای.ایجاد.پل.ارتباطی.مس��تحکم.با.مشتریان.گرامی.و.همچنین.
ارائه.خدمات.شایسته..تر.اقدام.به.راه..اندازی.باشگاه.مشتریان.کرده.است.

از.عمده.ترین.مزایای.این.باشگاه.می..توان.به.موارد.زیر.اشاره.کرد:.ارائه.هر.چه.بهتر.خدمات.

پس.از.فروش.در.راس��تای.افزایش.سطح.رضایتمندی.مشتریان؛..کاهش.هزینه..های.خدمات.

پ��س.از.فروش.برای.اعضاء.باش��گاه؛.به��ره..مندی.از.نظرات.مش��تریان.عزیز.جهت.افزایش.

کیفیت.در.ارائه.خدمات؛.مش��ارکت.در.فعالیت..های.تحقیقاتی.و.توس��عه.ای.ش��رکت؛.برآورده.

کردن.هرچه.بیش��تر.خواس��ته.های.مش��تریان.و.ارائه.خدمات.اختصاصی.سازی.محصوالت؛.

بهره..مندی.از.تخفیفات.ویژه.جهت.خرید.هریک.از.محصوالت؛.ش��رکت.در.قرعه.کشی.های.
مختلف؛.بهره.مندی.از.خدمات.و.جوایز.ویژه.

جهت.عضویت.و.کسب.اطالعات.بیشتر.می.توانید.با.شماره..های.دفاتر.تهران.و.اصفهان.این.
شرکت.تماس.حاصل.فرمایید.

راه  اندازی باشگاه مشتریان داده پویشگر
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پنج��ره.ایرانیان:.تیم.فنی.گروه.صنعتی.فربد.تولید.کننده.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.

در.راس��تای.بازدیدهای.دوره.ای.و.س��رزده.از.نمایندگان.خ��ود،.6.مردادماه.1394.از.
بخش.های.مختلف.گروه.صنعتی.احمدی.زاده.بازدید.به.عمل.آورد..

تی��م.فنی.گ��روه.صنعتی.فرب��د.تولید.کننده.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.در.راس��تای.

بازدیده��ای.دوره.ای.و.س��رزده.از.نمایندگان.خود،.6.مردادم��اه.1394.از.بخش.های.
مختلف.گروه.صنعتی.احمدی.زاده.بازدید.به.عمل.آورد..

در.طول.این.بازدید.که.توس��ط.مهندس.یزدی.سرپرست.تیم.فنی.فربد.انجام..شد،.

خطوط.تولید.و.اس��تاندارهای.مدنظر.این.ش��رکت.تولیدکننده.پروفیل.مورد.بررس��ی.
قرار.گرفت.

به.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.مواردی.چون.بررس��ی..مکانیزم.دس��تگاه.های.

س��اخت.و.مونت��اژ.در.و.پنج��ره،.بازدید.از.پروژه.ه��ای.به.اتمام.رس��یده.و.همچنین.

پروژه.های.درحال.نصب،.بررس��ی.و.اصالح.معایب.و.ارتقاء.محاس��ن.و.تاکید.برحفظ..
کیفیت.در.تولید.و.نصب.در.دستور.کار.این.هیات.بازدید.کننده.قرار.داشت..

به.همین.منظور.هیات.بازدیدکننده.نقش��ه.کشی.و.اصول.طراحی.با.نرم.افزار،.دقت.

ابزار.سنجش.)ش��ابلون.وگونیای.مخصوص(،.کارکرد.صحیح.دستگاه.درفرآیند.تولید.

)مخصوصا.برش.وجوش(.را.به.دقت.مورد.بررس��ی.قرارداد..همچنین.ضخامت.و.نوع.

جوش.ه��ا.)نبود.س��وختگی.وپفکی.بودن.جوش..ها(.و.دپ��وی.پروفیل.ها.)حفظ.فاصله.

زیری��ن.خرک.قرارگیری.پروفیل(.نی��ز.به.طور.کامل.زیر.ذره.بین.هی��ات.بازدیدکننده.
قرارگرفت.

دس��ت.آخر.جهت.کارشناس��ی.دقیق.تر.و.تایید.نهایی.استاندارهای.الزم،.نمونه.ای.از.

پنجره.های.تولید.شده.جهت.انجام.تست.های.اولیه.به.آزمایشگاه.ارسال.شد..همچنین.

محاسبه.قیمت.تمام.شده،.جلوگیری.از.تداخل.در.امر.فروش.و.جلوگیری.از.زیرفروشی.
در.بازدید.جداگانه..توسط.کارشناسان.بازرگانی.انجام.خواهد.شد.

شایان.ذکر.است؛.فربد.از.خردادماه.سال.گذشته.با.صدور.اطالعیه.ای.از.کلیه.نمایندگان.
خود.خواسته.است.که.جهت.رعایت.استانداردهای.الزم.در.تولید.پنجره.اقدام.کنند..

بازدید تیم فنی فربد از یک گروه صنعتی 

شرکت.کارن.ماشین.با.ارس��ال.اطالعیه.ای.به.نشریه.

پنجره.ایرانیان،.به.مش��تریان.خود.اعالم.کرد:.ش��رکت.

کارن.ماش��ین،.به.عنوان.نخس��تین.و.تنه��ا.تولید.کننده.

ماش��ین.آالت.تخصصی.شیشه.دوجداره.در.کشور،.ارتقاء.

روزافزون.کیفیت.محصوالت،.جلب.رضایت.همیش��گی.

مش��تریان.و.در.نتیجه.حفظ.این.جای��گاه.را.جزو.اصول.
تخطی.ناپذیر.خود.می.داند.

در.این.اطالعیه.آمده.اس��ت:.ن��وآوری.در.محصوالت.

تولیدی.این.ش��رکت.و.به.روز.نگاه.داش��تن.قابلیت.های.

ماش��ین.آالت.کارن.ماش��ین،.در.جه��ت.پایبن��دی.ب��ه.

همین.اصل.بوده؛.و.بر.این.اس��اس.اس��ت.که.مطالعه.و.

تحقیق��ات.در.خصوص.ارتقای.س��طح.کیفی.و.در.عین.

حال.انطباق.هر.چه.بیشتر.ماشین.آالت.تولیدی.با.شرایط.

حاکم.بر.کارگاه.های.کش��ور،.در.دس��تور.کار.واحد.تولید.

این.مجموعه.قرار.دارد..الزم.به.ذکر.اس��ت.در.دوره.های.

متف��اوت.تولی��د،.کارن.ماش��ین.نهایت.ت��الش.خود.را.
کرده.است.تا.از.بهترین.روش.ها.و.قطعات.بهره.بگیرد.

از.این.رو،.همواره.بررس��ی.و.آنالیز.ماشین.آالت.روز.دنیا.

جزو.وظایف.ذاتی.واحد.تولید.کارن.ماشین.بوده.است..در.

نتیجه،.این.مرکز.همواره.در.پی.یافتن.راهکارهایی.جهت.

کاهش.زمان.انجام..کار.و.بهینه.کردن.هزینه.ها.ضمن.به.

حداکثر.رساندن.کیفیت.و.همچنین.ارتقاء.استانداردهای.

کمی.و.کیفی.این.ماشین.آالت.است..
شرکت.کارن.ماشین.با.ورود.به.عرصه.صادرات.در.سال.
گذشته،.و.اخیرا.با.تولید.ماشین.شستشوی.خوابیده.شیشه.
سکوریت.��.برای.نخستین.بار.در.ایران.��.هر.چه.بیشتر.

جهت.رسیدن.به.اهداف.خود.تالش.می.کند.
.در.انتهای.این.اطالعیه.خاطرنش��ان.شده.است:.قطعًا.
در.فرایند.به.روزرس��انی.محصوالت.تولیدی.این.شرکت،.
تغیی��رات.مطلوبی.صورت.خواهد.گرف��ت..در.عین.حال.

به.مش��تریان.پیشین.ش��رکت.نیز.این.مژده.را.می.دهیم.

که.کلیه.ماش��ین.آالت.تولید.قبل.کارن.ماش��ین،.قابلیت.

ارتقاء.و.کس��ب.قابلیت.های.جدید.را.خواهند.داش��ت؛.و.

تیم.فنی.کارن.ماش��ین.تمهیداتی.را.برای.به.روزرس��انی.

این.ماش��ین.آالت.فراهم.خواهد.آورد..همچنین.از.جمله.

وظایف.کلینیک.خدمات.پس.از.فروش.نیز.آگاهی.رسانی.

به.همکاران.گرامی.می.باش��د.که.ماشین.آالت.خود.را.در.
صورت.تمایل.جهت.به.روزرسانی.ارسال.فرمایند...

اطالعیه کارن ماشین
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پنج��ره.ایرانیان:.نایب.رئیس.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.با.بیان.این.

که.س��ازمان.ملی.استاندارد.ناتوان.از.نظارت.بر.پروفیل.های.نامرغوب.وارداتی.است،.گفت:.

تصمی��م.وزیر.صنع��ت.مبنی.بر.کاهش.تعرف��ه.واردات.پروفیل.این.صنع��ت.را.به.نابودی.
کشانده.است.

محمود.صداقت.در.نشست.خبری.با.گالیه.از.کاهش.تعرفه.واردات.پروفیل.از.32.به.15.

درصد،.اظهار.کرد:.دولت.نه.تنها.در.اتخاذ.این.تصمیم.هیچگونه.مش��ورتی.از.این.تش��کل.

به.عمل.نیاورده،.بلکه.با.کاهش.یک.باره.تعرفه.نوعی.بالتکلیفی.و.س��ردرگمی.را.در.میان.
تولیدکنندگان.داخلی.این.محصول.به.وجود.آورده.است..

.وی.با.بیان.اینکه.هم.اکنون.ظرفیت.نصب.ش��ده.پروفیل.در.کش��ور.150.هزار.تن.است،.

افزود:.نیاز.کش��ور.به.پروفیل.حدود.60.هزار.تن.در.س��ال.اس��ت.که.از.این.میان.40.هزار.

ت��ن.از.داخل.و.مابقی.از.محل.واردات.تامین.می.ش��ود..البته.بای��د.تاکید.کنم.که.95.درصد.

حج��م.واردات.پروفیل.متعلق.ب��ه.محصوالت.نا.مرغوب.ترکیه.اس��ت..نایب.رئیس.انجمن.

تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.سی.در.و.پنجره.ایران،.اضافه.کرد:.امروز.10.تا.20.درصد.
تولیدکنندگان.این.بخش.تعطیل.شده.اند.یا.کمتر.از.ظرفیت.خود.به.فعالیت.می.پردازند..

صداقت.با.اعالم.اینکه.تغییر.تعرفه.واردات.پروفیل.اعتراضات.بسیاری.را.در.پی.داشت،.

گفت:.این.موضوع.چهار.بار.در.کمیسیون.ماده.1.بررسی.شد،.اما.در.نهایت.رئیس.سازمان.

توس��عه.تجارت.ایران.اعالم.کرد.قانع.نشده.است..حتی.وزیر.صنعت.هم.اعتقاد.داشت.که.

چ��ون.ن��رخ.ارز.مرجع.دو.برابر.افزایش.یافته.پس.تعرف��ه.واردات.پروفیل.هم.باید.کاهش.
پیدا.کند.

وی.با.اشاره.به.اینکه.در.آن.مقطع.از.مسئوالن.درخواست.کردم.نگذارید.صنعت.پروفیل.به.

سرنوشت.صنعت.نساجی.دچار.شود،.تصریح.کرد:.در.کنار.افزایش.نرخ.ارز.مرجع.هزینه.های.

مواد.اولیه.تولیدکنندگان.این.بخش.هم.افزایش.یافته.اس��ت.و.دولت.باید.حمایت.های.الزم.
را.از.صنعت.پروفیل.کشور.داشته.باشد.

نای��ب.رئیس.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.در.و.پنج��ره.ایران.در.ادامه.

صحبت.های.خود.به.اقدامات.این.انجمن.برای.دریافت.گواهی.آزمایش��گاه.مرجع.اش��اره.و.

اظهار.کرد:.اوایل.س��ال.گذشته.درخواس��ت.خود.مبنی.بر.صدور.گواهی.آزمایشگاه.مرجع.را.

به.س��ازمان.ملی.اس��تاندارد.ارائه.کرده.ایم.حتی.در.این.مدت.تمام.اقدامات.الزم.را.برای.اخذ.

این.مجوز..انجام.دادیم،.اما.متأسفانه.برغم.گذشت.پنج.ماه.از.سال.جاری.هنوز.این.موضوع.
نهایی.نشده.است.

وی.با.اش��اره.به.اینکه.چرا.سازمان.در.ارائه.مجوز.این.آزمایشگاه.تعلل.می.کند،.افزود:.هم.

اکنون.واحدهای.پروفیل.بیش��تر.با.تحریم.های.داخلی.روبه.رو.هستند.که.از.دولت.درخواست.
می.کنیم.برای.رفع.این.مشکالت.اقداماتی.جدی.به.عمل.آورد.

صداقت.به.جلس��ه.خود.با.رئیس.سازمان.ملی.استاندارد.برای.لغو.مجوز.ورود.پروفیل.های.

نا.مرغوب.به.کشور.اشاره.کرده.و.گفت:.در.این.جلسه.خانم.پیروزبخت.اعالم.کرد.که.مجوز.

ورود.پروفیل.توس��ط.ممیزی.ها.صادر.می.ش��ود.و.چون.آنها.با.نمونه.ش��اهد.این.مجوزها.را.

صادر.می.کنند.و.اس��تاندارد.پروفیل.هم.تشویقی.است،.سازمان.استاندارد.اهرم.فشاری.برای.
این.موضوع.ندارد..

وی.با.اشاره.به.اینکه.متأسفانه.استاندارد.اجباری.پروفیل.های.داخلی.برداشته.شده.و.جای.

آن.را.استانداردهای.تشویقی.گرفته.است،.گفت:.این.موضوع.باعث.می.شود.هیچ.محدودیتی.

برای.واردات.پروفیل.به.کش��ور.به.وجود.نیامده.و.س��ازمان.اس��تاندارد.نیز.خود.اذعان.کرده.
است.که.نمی.تواند.نظارت.الزم.را.بر.واردات.پروفیل..های.نامرغوب.به.کشور.داشته.باشد.

صداقت.در.رابطه.با.رکود.ساخت.و.ساز.و.تأثیر.آن.بر.فعالیت.صنعت.پروفیل.کشور،.افزود:.

رکود.س��اخت.و.س��از،.تأثیرات.منفی..30.درصدی.بر.فعالیت.تولیدکنندگان.صنعت.پروفیل.

داشته.است؛.البته.در.کنار.این.موضوع.20.درصد.مشکالت.این.صنعت.نیز.ناشی.از.کاهش.

تعرفه.واردات.پروفیل.نامرغوب.به.کش��ور.اس��ت؛.چرا.که.رقابت.ناس��المی.را.در.سطح.بازار.
به.وجود.می.آورد..

نای��ب.رئیس.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.گفت:.قرار.اس��ت.برای.بیان.

دغدغه.های.خود،.جلسه.ای.با.نمایندگان.مجلس.و.وزارت.صنعت.داشته.باشیم.تا.در.نهایت.
تصمیم.مناسبی.برای.رفع.مشکالت.این.صنعت.اتخاذ.شود.

کاهش تعرفه واردات موجب نابودی صنعت پروفیل می شود

پنج��ره.ایرانی��ان:.گ��روه.بازرگان��ی.طاها.ب��ا.صدور.

اطالعی��ه.ای.فعالیت.کلی��ه.مراکزی.را.که.ب��ا.نام.این.

بازرگانی.در.سراس��ر.کشور.فعالیت.می.کنند،.غیرقانونی.

برشمرد..گروه.بازرگانی.طاها.ارائه.کننده.انواع.یراق.آالت.

و.ملزومات.پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.س��ی.و.همچنین.

ان��واع.گالوانیزه،.اخی��را.با.انتش��ار.اطالعیه.ایی.به.کلیه.

مش��تریان.طرف.قرارداد.خود.نس��بت.به.سوءاس��تفاده.
برخی.از.نام."بازرگانی.طاها"،.هشدار.داد..

در.ای��ن.اطالعی��ه.آمده.اس��ت:.»در.پ��ی.فعالیت.و.

سوءاس��تفاده.اف��راد.س��ودجو.از.نام.تج��اری.بازرگانی.

طاها.در.برخی.از.اس��تان.های.کش��ور،.بدین.وسیله.به.

اطالع.کلیه.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.

می.رس��اند.که.بازرگان��ی.طاها.در.هیچ.کجای.کش��ور.

نمایندگی.دیگری.نداش��ته.و.فعالیت.ای��ن.افراد.کامال.
غیرقانونی.می.باشد.«

همچنین.در.بخش.دیگری.از.این.اطالعیه.آمده.است:.

»مدیریت.این.مجموع��ه.از.کلیه.فعاالن.این.صنعت.و.

مشتریان.و.طرفین.قرارداد.می.خواهد.تا.سفارشات.خود.

را.تنه��ا.از.طریق.دفتر.مرکزی.بازرگانی.طاها.ارائه.کنند.
تا.از.این.دست.سوءاستفاده.ها.جلوگیری.شود.«

اطالعیه بازرگانی طاها
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.کرفت.مولر.ایران،.برای.نخستین.

بار.دستگاه.جوش.دوسر.آرتیکون.با.قابلیت.پرس.الستیک.را.
وارد.ایران.کرده.و.در.شرکت.راینو.نصب.کرد.

ش��رکت.کرفت.مولر.ایران.که.برای.نخس��تین.بار.دستگاه.

جوش.دوس��ر.آرتیکون.با.قابلیت.پرس.الس��تیک.را.در.بازار.

ای��ران.عرضه.ک��رده.بود،.این.دس��تگاه.را.در.ش��رکت.راینو.
راه.اندازی.کرد..

تکنولوژی.پرس.الس��تیک.پیش.از.این.به.تعداد.محدودی.

از.دس��تگاه.های.جوش.چهارس��ر.منحصر.بود.که.توسط.چند.

ش��رکت.اروپایی.عرضه.ش��ده.بود..اما.شرکت.آرتیکون.برای.

نخس��تین.بار.این.سیس��تم.را.روی.دستگاه.های.جوش.دوسر.

پیاده.کرده.اس��ت..گفتنی.اس��ت.پیش.از.این.دستگاه..جوش.

چهارس��ر.آرتیکون.نیز.از.این.قابلیت.برخ��وردار.بود..با.انتقال.

این.تکنولوژی.به.دس��تگاه.جوش.دوسر،.امکان.بهره.گرفتن.
کارگاه.های.بیشتری.از.این.قابلیت.فراهم.آمده.است..

عملکرد.این.سیس��تم.بدین.گونه.اس��ت.ک��ه.پس.از.انجام.

عمل.جوش،.هنگام.خنک.شدن.پروفیل،.سیستم.پرس.وارد.
عمل.ش��ده.و.الستیک.را.پرس.می.کند،.در.نتیجه.هیچگونه.

مشکلی.در.آب.بندی.یا.هوابندی.پنجره.به.وجود.نمی.آید..

راه اندازی جدیدترین محصول آرتیکون در ایران 

پنجره.ایرانیان:.تاپ.پروفیل.خط.تولید.پروفیل.4.کانال،.سری.60.خود.را.رسما.از.اول.تیرماه.
94.راه.اندازی.کرد.

شرکت.تاپ.پروفیل.از.اول.تیرماه.1394.خط.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.4.کاناله.سری.60.

را.رس��ما.راه.اندازی.کرد...به.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.شرکت.تاپ.پروفیل.که.به..عنوان.
نخس��تین.و.تنها.تولیدکننده.پروفیل.5.حفره.س��ری.76.درعرصه.صنع��ت.در.و.پنجره.یو.پی.
وی.سی.کشورفعالیت.می.کرد،.برای.تکمیل.سبد.محصوالت.خود،.خط.تولید.پروفیل.سری.60.
را.راه.اندازی.کرد..به.گفته.قاسم.لو.مدیرفروش.این.شرکت،.راه.اندازی.خط.تولید.پروفیل.سری.
60.،.جهت.پاس��خگویی.به.نیاز.مشتریان.و.ارائه.تیپ.های.مختلف.پنجره.یو.پی.وی.سی.بوده.
است..مدیرفروش.تاپ.پروفیل.اجرای.طرح."پیشنهاد.تاپ" را.از.جمله.جدیدترین.اقدامات.این.
مجموعه.عنوان.کرد..قاس��م.لو.در.خصوص.جزئیات.این.طرح.اضافه.کرد:.به.موجب.این.طرح.
کلیه.مش��تریان.این.شرکت.قیمت.های.پیش��نهادی.خود.را.براساس.لیست.قیمت.پایه.شرکت.

ارائه.کرده.و.تاپ..ترین.پیش��نهادات.مورد.مذاکره.قرار.خواهد.گرفت..وی.طرح."پیشنهاد.تاپ" 
را.تنه��ا.منحصر.به.پروفیل.های.5.حفره.س��ری..76.برش��مرد.و.زمان.برگ��زاری.آن.را.از.اول.
مردادماه.سال.جاری.دانست..شایان.ذکر.است.تاریخ.اتمام.این.طرح.متعاقبا.اعالم.خواهد.شد...

راه اندازی خط تولید پروفیل 4 کانال، سری 60 تاپ پروفیل

ش��رکت.پنجره.آری��ا.تولیدکننده.پروفی��ل.ای..بی..آی،.در.

نخس��تین.روز.از.پانزدهمین.نمایش��گاه.بی��ن..المللی.صنعت.

س��اختمان.از.جدیدتری��ن.محصول.خ��ود،.پروفیل..های.تمام.

رنگ��ی،.رونمایی.کرد..به.گزارش.خبرن��گار.پنجره.ایرانیان.از.

نمایش��گاه.صنعت.ساختمان،.ش��رکت.پنجره.آریا.تولیدکننده.

پروفی��ل.ای..ب��ی..آی،.در.این.روز.پروفیل.ه��ای.تمام.رنگی.
تولیدی.خود.را.برای.نخستین.بار.به.بازار.عرضه.کرد.

حمزه.لویی،.مدیر.فروش.ش��رکت.پنجره.آریا،.با.اعالم.این.

خبر.به.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.این.پروفیل.ها.

از.ن��وع.پروفیل.PMMA.)پلی.متیل.متا.اکریالت(.بوده.که.
پروفیل.جایگزین.لمینیت.می..باشند.

گفتن��ی.اس��ت.ک��ه.روکش.رنگی.ی��ک.طرف��ه.روی.این.

پروفیل..ه��ا،.ج��زء.جدایی.ناپذیر.و.ترکیب.ش��ده.ب��ا.پروفیل.
می.باشد.که.به.آن.ویژگی..های.خاصی.را.می..بخشد.

رونمایی از جدیدترین محصول ای  بی  آی
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پنجره.ایرانیان:.شرکت.هافمن.گواهینامه.تایید.صالحیت.آزمایشگاه.را.از.مرکز.ملی.
تایید.صالحیت.دریافت.کرد.

شرکت.هافمن،.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.سی،.موفق.به.کسب.گواهینامه.تایید.
صالحیت.آزمایشگاه،.از.مرکز.تایید.صالحیت.ایران.)NACI(.شد..

به.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.ش��رکت.هافمن.که.خردادماه.گذشته.با.برگزاری.

همایش.ناب.سازی.مصرف.انرژی.خبرساز.شده.بود،.این.بار.موفق.به.کسب.گواهینامه.
تایید.صالحیت.NACI.شد..

گفتنی.اس��ت.محص��والت.هافمن.پ��س.از.ماه.ها.بررس��ی.و.آزمایش.های.مختلف،.

س��رانجام.موفق.به.کس��ب.گواهینامه.تایید.صالحیت.آزمایشگاه.از.این.مرکز.شد..در.

بخش��ی.از.این.گواهینامه.آمده.است:.آزمایشگاه.آزمون.شرکت.میراب.پروفیل.الزامات.

اس��تاندار.ایران.��.ایزو.آی.ای.سی.17025.را.رعایت.کرده.است............شایان.ذکر.است.این.
گواهینامه.تا.خردادماه.97.اعتبار.دارد..

مهر تایید NACI بر صالحیت آزمایشگاه هافمن 

پنجره.ایرانیان:.دکتر.وین.با.حضور.در.نمایش��گاه.در.و.پنجره.گیالن.در.تابس��تان.
امسال،.از.جدیدترین.محصوالت.خود.رونمایی.کرد..

نمایشگاه.در.و.پنجره.گیالن.در.حالی.نخستین.دوره.خود.را.تجربه.کرد.که.بیش.از.

25.واحد.تولیدی.و.بازرگانی.از.اس��تان.های.گیالن،.تهران،.آذربایجان.شرقی،.اردبیل،.

قزوی��ن.و.قم.آخرین.تولی��دات.و.فناوری.های.نوین.خود.را.در.زمینه.انواع.درهای.ضد.

س��رقت.و.پنجره.های.دوجداره.یو.پی..وی..س��ی.و.آلومینیومی،.ی��راق.آالت.و.صنایع.

وابس��ته.در.معرض.دید.بازدیدکنندگان.قرار.داده.بودند........................ش��رکت.کاروانسرای.نازنین،.

تولید.کننده.پروفیل.با.نشان.تجاری.دکتر.وین،.با.حضور.در.این.نمایشگاه.از.جدیدترین.

محصوالت.خود،.ش��امل.دو.نوع.پروفیل.بازس��ازی.و.کشویی،.رسما.رونمایی.کرد..در.

همین.خصوص.امیر.طیار.مدیر.روابط.عمومی.شرکت.کاروانسرای.نازنین.به.خبرنگار.

نش��ریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.برگزاری.نمایشگاه.در.و.پنجره.گیالن،.فرصت.مناسبی.

بود.تا.از.دو.محصول.جدید.دکتر.وین.رس��ما.پرده.برداری.ش��ود..مدیر.روابط.عمومی.

دکتر.وین.در.ادامه.افزود:.پروفیل.های.کش��ویی.دکتر.وی��ن.و.همچنین.پروفیل.های.

بازس��ازی،.ازجمله.محصوالتی.بود.که.در.نمایشگاه.در..و.پنجره.گیالن.رونمایی.شد.........................

الزم.به.ذکر.است.نخستین.نمایشگاه.تخصصی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.از.تاریخ.

30.تیر.لغایت.2.مرداد.ماه.94.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.استان.گیالن.
در.شهر.رشت.برپا.بوده.است...

رونمایی رسمی محصوالت جدید دکتر وین 

پنجره.ایرانیان:.بازرگانی.س��ینا.اسپانیولت.تک.حالته.BS..را.به.سبد.محصوالت.خود.اضافه.

کرد..شرکت.بازرگانی.سینا.ارائه.کننده.و.تامین.کننده.انواع.یراق.آالت.تک.حالته،.دوحالته،.ریلی.

و.فولکس.واگنی.از.برندهای.مطرح.و.شناخته.شده.با.باالترین.استانداردها.که.در.زمینه.تامین.

تقویت.کننده.ه��ای.گالوانیزه.در.ابعاد.و.ضخامت.های.مختلف.با.قیمت.رقابتی.فعالیت.می.کند،.
در.جدیدترین.اقدام.خود.اسپانیولت.BS...تک.حالته.را.به.سبد.محصوالت.خود.اضافه.کرد.

.گفتنی.است.کیفیت.آبکاری.این.محصول.و.مقاومت.چرخش.دستگیره.آن.تا.دو.برابر.بیشتر.

از.محصوالت.گذش��ته.این.ش��رکت.اس��ت..از.جمله.ویژگی.های.دیگر.آن.10.سال.گارانتی.و.
همچنین.قیمت.رقابتی.این.محصول.می.باشد..

محصولی جدید از بازرگانی سینا
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پنجره.ایرانیان:.نس��خه.1..1.اتوماسیون.نوین.طراح.که.در.

پی.توسعه.و.گسترش.نسخه.های.تحت.شبکه.این.مجموعه.

توسط.ش��رکت.داده.پویش��گر.تهیه.و.تدوین.شده.است،.در.

پانزدهمین.نمایش��گاه.صنعت.س��اختمان.ته��ران.رونمایی.
خواهد.شد..

نسخه.1..1.اتوماسیون.نوین.طراح،.آخرین.دستاورد.شرکت.

داده.پویش���گر،.همزمان.با.پانزدهمین.نمایش���گاه.صنعت.
ساختمان.ته�ران.آماده.و.از.آن.رونمایی.شد..

به.گزارش.نشریه.پنجره.ایرانیان،.به.این.نسخه.از.نرم.افزار.

نوی��ن.طراح،.عالوه.ب��ر.ویژگی.ها.و.امکانات.نس��خه.قبلی،.

امکان��ات.جدیدی.برای.برنامه.ری��زی.و.زمان.بندی.تولید.در.

بخ��ش.مدیریت.چرخه.تولید.)برنامه.تولید(،.افزایش.راندمان.

واحده��ای.تولی��دی.و.همچنین.توانایی.در.طراحی.اش��کال.
خاصی.با.ساختار.پلکانی.و.کمانی.اضافه.شده.است.

توس��عه.و.گس��ترش.نسخه.های.تحت.ش��بکه.اتوماسیون.

نوین.طراح.با.قابلیت.پیاده.س��ازی.در.سیس��تم.ها،.با.استفاده.

از.ش��بکه.محلی.و.با.فاصله،.از.طریق.شبکه.اینترنت.از.دیگر.

امکانات.این.نس��خه.می.باشد..ارتقا.و.تغییر.گرافیک.ظاهری.

برنامه.جهت.افزایش.س��رعت.و.راندم��ان.کاربری.برنامه.در.

محیط.های.شبکه.ای.از.دیگر.امکانات.و.تغییرات.نسخه.جدید.

می.باشد..جهت.کسب.اطالعات.بیشتر.یا.دریافت.نسخه.دمو.
می.توانید.به.پایگاه.اینترنتی.این.شرکت.مراجعه.کنید.

ارائه نسخه جدید اتوماسیون نوین طراح 

پنجره.ایرانیان:.ثبت.نام.برای.ش��رکت.در.هفتمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.

وابسته.تهران.آغاز.شد..شرکت.بین.المللی.بازرگانی.و.نمایشگاهی.تهران.ضمن.انتشار.فراخوان.

مشارکت.در.این.نمایشگاه،.اعالم.کرد.که.برای.انجام.برنامه.ریزی.مناسب.تر.این.نمایشگاه.که.
در.بهمن.ماه.برگزار.می.شود،.ثبت.نام.متقاضیان.را.آغاز.کرده.است..

ش��رکت.بین.المللی.بازرگانی.و.نمایشگاهی.تهران.با.انتشار.فراخوانی.از.متقاضیان.حضور.در.

این.نمایش��گاه.که.از.2.تا.5.بهمن.ماه.1394.برگزار.خواهد.ش��د،.خواس��ت.هرچه.زودتر.برای.

تکمی��ل.ف��رم.مربوطه.اقدام.کنند..در.ابتدای.این.فراخوان.آمده.اس��ت:.»با.توجه.به.اس��تقبال.

چش��مگیر.متقاضیان.مش��ارکت.در.این.نمایشگاه،.این.ش��رکت.درنظر.دارد.به.دلیل.محدودیت.

فضای.نمایش��گاهی.و.به.منظور.برنامه.ریزی.مناسب.تر،.امور.اجرایی.ششمین.دوره.نمایشگاه.و.

اس��تقرار.و.جانمایی.متقاضیان.مشارکت.را.هرچه.سریع.تر.آغاز.کند.«.گفتنی.است،.تکمیل.این.

ف��رم.در.حکم.پیش.ثبت.ن��ام.بوده.و.ثبت.نام.نام.نهایی.یک.ماه.پ��س.از.دریافت.این.فرم.و.به.

ترتیب.اولویت.آنها.آغاز.خواهد.ش��د..همچنین.در.خصوص.متراژ.در.خواس��تی.در.این.فراخوان.

آمده.اس��ت:.»متراژ.درخواس��تی.در.فرم.پیش.ثبت.نام.توسط.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.بررسی.

شده.و.تنها.درصورت.امکان.تأمین.فضای.مورد.درخواست،.نسبت.به.واگذاری.آن.اقدام.خواهد.
شد..بدیهی.است.ارسال.این.فرم.به.منزله.پذیرش.قطعی.مشارکت.در.نمایشگاه.نخواهد.بود.«
متقاضیان.برای.تکمیل.و.ارس��ال.این.فرم.می.توانند.به.سایت.شرکت.بین.المللی.بازرگانی.و.

نمایشگاهی.تهران.مراجعه.کنند.

آغاز ثبت نام هفتمین نمایشگاه در و پنجره تهران

پنجره.ایرانیان:.پرسیا.پروفیل.نماینده.رسمی.پروفیل.وینسا.
سری.کاردینا.و.سری.وال.شد..

شرکت.پرس��یا.پروفیل.از.جمله.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.

در.جدیدتری��ن.اقدام.خ��ود.موفق.به.کس��ب.عاملیت.فروش.

پروفیل.وینس��ا.شد...این.شرکت.از.تاریخ.اول.خردادماه.سال.

جاری.به.عنوان.نماینده.رس��می.فروش.پروفیل.وینس��ا.سری.

کاردینا.و.س��ری.وال.فعالیت.خود.را.آغاز.کرده.اس��ت..گفتنی.

است.این.شرکت.جهت.اعطای.نمایندگی.فروش..و.نیز.جهت.

همکاری.با.مونتاژکاران.پروفیل.وینسا.در.سطح.کشور.اعالم.
آمادگی.کرده.است..

پرسیا پروفیل با وینسا در ایران 
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پنجره.ایرانیان:.بر.اس��اس.اعالم.روابط.عمومی.بست..

ویژن،.اخذ.دو.گواهینامه.بین.المللی،.به.روزرس��انی.کلیه.

قالب.های.بست.ویژن.و.برگزاری.کالس.های.آموزشی،.
از.جمله.آخرین.اقدامات.این.شرکت.بوده.است.

اخذ دو گواهینامه از انگلستان
شرکت.بست.ویژن.توانست.دو.گواهینامه.بین.المللی.
  ISO 14001-2004 و  ISO 18001 2007

TUV ATLANTIC  از.انگلستان.را.دریافت.کند.
بر.اس��اس.اخباری.که.روابط..عمومی.شرکت.پتروپویا.
گرانول.آریانا.در.اختیار.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.
قرار.داده.اس��ت،.بس��ت.ویژن.ضمن.تمدی��د.گواهینامه.
ISO 9001 , 2008.موف��ق.به.اخذ.گواهینامه.های.
  ISO 14001-2004 و. .ISO 18001 2007

TUV ATLANTIC.انگلستان.شده.است.
پت��رو.پویا.ازجمل��ه.تولیدکننده.ه��ای.پروفیل.یو.پی.
وی.س��ی.در.اس��تان.اصفه��ان،.که.پیش.ت��ر.موفق.به.
. . ISO 9001.,..ISO 2008دریافت.گواهینامه.های
شده.بود.با.پایان.یافتن.تاریخ.اعتبار.آنها.بار.دیگر.موفق.

به.تمدید.این.گواهینامه.های.بین.المللی.شد..
ام��ا.آخری��ن.اخبار.از.ش��رکت.بس��ت.ویژن.حاکی.از.
کس��ب.دو.گواهینامه..بین.المللی.دیگر.است..به.گزارش.
خبرنگار.نش��ریه.پنج��ره.ایرانیان.پروفیل.بس��ت.ویژن.
.. ISO 14001-2004 موفق.به.اخذ.گواهینامه.های
و.ISO 18001 2007..از.کش��ور.انگلس��تان.شده.
اس��ت..پروفیل.بست.ویژن.پیش.از.این.موفق.به.کسب.
گواهینام��ه.از.اداره.کل.اس��تاندارد.ملی.و.نیز.گواهینامه.
مرکز.تحقیقات.راه،.مسکن.و.شهرسازی.نیز.شده.بود.

به روزرسانی و تجهیز قالب ها توسط بست ویژن 
بست..ویژن.کلیه.قالب.های.خود.را.به.روزرسانی.کرده.
است..این.شرکت.همچنین.قالب..قاب.بازسازی.خود.را.

آم��اده.کرده.و.محصول.نهای��ی.را.به.تولید.انبوه.خواهد.
رساند.

به.گزارش.خبرنگار.نشریه.پنجره.ایرانیان،.قالب.های.

قاب.بازسازی.این.شرکت.آماده.شده.و.محصول.نهایی.

ت��ا.چن��دی.دیگر.به.تولی��د.انبوه.خواهد.رس��ید.و.روانه.

بازار.یو.پی.وی.س��ی.کش��ور.خواهد.شد..ضمنا.شرکت.

تولیدکننده.پروفیل.بس��ت.ویژن.کلیه.قالب.های.خود.را.
به.روزرسانی.کرده.است..

برگزاری کالس های آموزشی 
بس��ت.ویژن.ب��ا.همکاری.س��ازمان.فن��ی.و.حرفه.ای.
اس��تان.اصفهان.200.تا.250.س��اعت.کالس.آموزشی.
برگ��زار.خواهد.کرد..به.گزارش.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.
ایرانیان،.گ��روه.صنعتی.پترو.پویا.گران��ول.آریانا.جهت.
افزای��ش.کیفیت.تولید.پنجره.ب��ا.مرکز.فنی.و.حرفه.ای.
اس��تان.اصفهان.تفاهم.نام��ه.ای.امضاء.کرد،.که.طی.آن.
مونتاژکاران.با.گذراندن.200.تا.250.س��اعت.آموزشی،.
موفق.به.دریافت.گواهینامه.فنی.و.حرفه.ای.خواهند.شد..
ب��ه.گفت��ه.فرید.ش��یبانی.مدی��ر.ف��روش.و.بازاریابی.
بست.ویژن،.این.ش��رکت.تصمیم.دارد.پس.از.برگزاری.

چنین.کالس.هایی.در.شهر.اصفهان،.این.طرح.را.جهت.

افزایش.س��طح.فنی.تولیدکنندگان.در.و.پنجره،.در.سایر.
نقاط.کشور.نیز.اجرا.کند..

گ��روه.صنعت��ی.پت��رو.پویا.گران��ول.آریانا،.ش��رکت.

تولیدکننده.پروفیل.بس��ت.ویژن،.هم��واره.به.آموزش.و.

ارتق��اء.کیفیت.توجه.خاصی.داش��ته.و.امضاء.تفاهم.نامه.

با.س��ازمان.فنی.وحرفه.ای.اس��تان.اصفهان.نیز.از.جمله.
تالش.های.بست.ویژن.در.این.راستا.به.شمار.می.رود..

شایان.ذکراس��ت،.پتروپویا.که.به.صورت.تخصصی،.

تولید.و.عرضه.پروفیل..یو.پی.وی.سی.را.از.سال.1389.

آغاز.کرده.اس��ت،.هم.اکنون.با.بهره.گیری.از.هفت.خط.
اکس��ترودر،.س��هم.عمده.ای.در.ب��ازار.پروفی��ل.یو.پی.
وی.س��ی.ایران.دارد..همچنین.کلیه.محصوالت.تولید.
این.ش��رکت.از.تاریخ.تولید.)حک.لیزری.روی.پروفیل(.
به.مدت.پانزده.سال.در.برابر.تغییر.شکل.و.رنگ.گارانتی.
می.باش��ند..پروفیل.های.بست.ویژن.دارای.بیمه.ایران.و.
در.دو.نوع.چهار.و.س��ه.حفره.و.همچنین.در.دو.س��ری.
لوالیی.و.کش��ویی.به.کلیه.فع��االن.صنعت.در.و.پنجره.

عرضه.می.گردد.

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.پرش��ین.P.V.C...از.نیمه.دوم.مردادماه.94.به.مناس��بت.افتتاح.

انبار.جدید.خود.در.بازارآهن.مکان.ش��رایط.ویژه.ای.را.جهت.فروش.محصوالت.خود.فراهم.
آورده.است..

انبار.جدید.شرکت.پرشین.P.V.C.رسما.از.نیمه.دوم.مردادماه.1394.در.بازار.آهن.مکان.آغاز.

به.کار.کرد..این.ش��رکت،.جهت.پاسخگویی.هر.چه.بهتر.به.مشتریان.خود.و.همچنین.تسهیل.
در.دسترسی.مصرف.کنندگان،.انبار.جدید.خود.را.در.بازار.آهن.مکان.افتتاح.کرد..

این.ش��رکت.تولیدکننده.مقاطع.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.که.پیش.تر.موفق.به.دریافت.نشان.

استاندارد.نیز.شده.بود،.به.مناسبت.افتتاح.این.انبار.تخفیفات.ویژه.ای.نیز.به.مشتریان.خود.ارائه.

می.کند..گفتنی.اس��ت،.محصوالت.این.ش��رکت.با.15.سال.گارانتی.کیفیت،.10.سال.بیمه.نامه.
شرکت."بیمه.نوین" همچنین.قیمت.رقابتی.به.بازار.صنعت.در.و.پنجره.عرضه.می.شود..

همچنین.اس��تفاده.از.فرموالس��یون.و.مواد.اولیه.ش��رکت.برلوخر.آلمان.از.دیگر.ویژگی.های.

محصوالت.پرشین.P.V.C می.باشد...ضمنا.عالقمندان.جهت.کسب.اطالعات.بیشتر.می.توانند.
با.دفتر.فروش.این.شرکت.تماس.حاصل.فرمایند..

فروش ویژه پرشین P.V.C  به مناسبت افتتاح انبار جدید 

جدیدترین فعالیت های بست ویژن
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پنجره.ایرانیان:.پانزدهمین.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت.س��اختمان.تهران.درحالی.به.پایان.

رس��ید.که.برخالف.سال.های.گذشته.با.اس��تقبال.چندانی.روبه.رو.نشد..تبلیغات.محدود،.وجود.

رکود.در.صنعت.س��اختمان.و.نقایص.فراوانی.را.که.در.نحوه.برگزاری.این.نمایش��گاه.به.چشم.

می.خورد،.می.توان.از.دالیل.کاهش.شمار.بازدیدکنندگان.امسال.این.نمایشگاه.برشمرد؛.و.البته.
عموم.غرفه.داران.نیز.نارضایتی.خود.را.از.شرایط.حاکم.بر.نمایشگاه.کتمان.نمی.کردند.

.با.این.حال.و.برخالف.جریان.کلی.این.نمایشگاه،.و.نیز.برغم.نامناسب.بودن.سالن.استقرار.

غرفه.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.که.تعدادی.دیگر.از.فع��االن.صنعت.دروپنجره.نیز.در.آن.حضور.

داش��تند،.غرفه.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.شاهد.حضور.گرم.و.صمیمی.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.
بود..نشریه.پنجره.ایرانیان.از.اظهار.لطف.همه.عزیزان.بازدید.کننده.کمال.سپاس.را.دارد.

پنجره.ایرانی��ان:.کمیته.های.روابط.عمومی،.حقوقی.و.فنی.

و.استاندارد.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.
ایران.در.روزهای.22.تیر.و.13.مردادماه.تشکیل.جلسه.دادند.
به.گزارش.خبرنگار.نشریه.پنجره.ایرانیان،.کمیته.های.روابط.
عمومی.و.حقوقی.انجم��ن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.
وی.سی.ایران.پس.از.تشکیل.سه.جلسه.که.به.عضوگیری.و.
انتخاب.روسای.کمیته.ها.اختصاص.داشت،.22.تیرماه.1394.
در.چهارمین.جلس��ه.خود،.اولویت.بندی.فعالیت.های.خود.را.در.
دستور.کار.قرار.دادند..کمیته.فنی.و.استاندارد.نیز.در.تاریخ.13.

مردادماه.دومین.جلسه.خود.را.برگزار.کرد.
کمیته روابط عمومی

پیش��نهاد.تهیه.مقاله.ای.در.خصوص.پنجره.اس��تاندارد،.به.

هم��راه.معرفی.اعضا.جهت.بروش��ور.نمایش��گاه.های.مرتبط،.

نخس��تین.موضوع.مطرح.شده.در.جلسه.کمیته.روابط.عمومی.

بود..در.ادام��ه.طرح.ایجاد.دفاتر.نمایندگ��ی.انجمن.در.دیگر.

اس��تان.های.کشور.و.برگزاری.برنامه.های.ورزشی،.تفریحی.و.

غیره.با.هدف.ایجاد.صمیمیت.بیش��تر.میان.اعضای.انجمن.با.
استقبال.اعضا.مواجه.شد..

طرح.پیش��نهادی.دیگری.که.در.جلسه.چهارم.کمیته.روابط..

عمومی.به.رای.گذاش��ته.ش��د،.مجوز.درج.لوگوی.انجمن.در.

س��ربرگ،.کاتالوگ.و.فاکتور.های.اعض��ای.انجمن،.برگزاری.

کالس.های.آموزش��ی.در.تهران.و.شهرستان.ها.)با.هماهنگی.

کمیته.آموزش(.و.تهیه.تقویم.آموزش��ی.سه.تا.شش.ماهه.)با.
هماهنگی.کمیته.آموزش(.بود..

س��پس.ط��رح.تبلیغات.اعضا.در.وبس��ایت.رس��می.انجمن.

تولیدکنن��دگان.در.و.پنجره.و.نیز.معرف��ی.اعضای.انجمن.به.

نش��ریات.مرتبط.و.جراید.کثیراالنتشار.پیشنهاد.شد.و.در.ادامه.

معرف��ی.اعضای.انجمن.ب��ه.ارگان.ها.و.س��ازمان.های.دولتی.

و.مردم.نهاد،.ش��بکه.های.اجتماعی.و.عم��وم.مردم.به.عنوان.

مرجعی.برای.پیگیری.و.رس��یدگی.به.شکایات.و.نیز.به.عنوان.

منبع.رسمی.و.آگاه.از.کلیه.موارد.مرتبط.با.صنعت.در.و.پنجره.

و.نهایتا.جهت.تش��خیص.کیفیت.س��اخت.در.و.پنجره.یو.پی.
وی.سی،.مورد.بحث.قرار.گرفت.

.همچنین.در.این.جلس��ه.مشخص.ش��د.تا.دستیابی.به.این.

مهم.از.طریق.مکاتبات.اداری.و.برگزاری.جلس��ات.حضوری،.

تبلیغات.اینترنت��ی.و.رادیویی،.تبلیغات.تلویزیونی.)به.خصوص.

ش��بکه.آموزش(،.ارس��ال.پیامک.و.نهایتا.آموزش.و.پرورش.

)فنی.و.حرفه.ای(.پیگیری.شوند..از.دیگر.طرح.های.پیشنهادی.

اعضای.این.کمیته.ه��ا.بیمه.تکمیلی.کارکنان.و.اعضا.انجمن.

و.ایجاد.صندوق.حمایتی.تولیدکنندگان.و.موارد.دیگری.چون.

ارس��ال.پیام.های.مناس��بتی.مختل��ف.در.ای��ام.اهلل.و.نیز.پیام.

تبری��ک.زادروز.اعضای.انجمن.و.پیام.های.کاری.با.محوریت.

مثبت.اندیش��ی.در.آغاز.هر.هفته،.از.طرح.های.دیگری.بود.که.
در.جلسه.چهارم.کمیته.روابط.عمومی.مطرح.شد..

.ش��ایان.ذکر.است.از.مهمترین.نتایج.این.جلسه.می.توان.به.

تش��کیل.کارگروه.تهیه.خبر.اشاره.کرد..این.کارگروه.با.هدف.

تهی��ه.و.تولید.اخب��ار.انجمن.و.حوزه.های.مرتب��ط.به.فعالیت.

انجمن،.جهت.چاپ.و.درج.در.نش��ریات.و.خبرگزاری.ها،.درج.

در.سایت.انجمن،.ارسال.پیامک.برای.اعضای.انجمن.و.نهایتا.

ارسال.خبرهای.عمومی.مرتبط.از.طریق.پیامک.برای.عموم،.
تشکیل.خواهد.شد..

کمیته حقوقی 
بر.اس��اس.این.گزارش،.جلسه.بعدی.کمیته.های.انجمن.به.
اعضای.کمیته.حقوقی.اختصاص.داشت..در.این.جلسه.کمیته.
حقوقی.انجمن،.موظف.شد.تا.قرارداد.مورد.تاییدی.را.به.عنوان.
نمونه..در.س��ایت.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.قرار.دهد..
تا.در.دسترس.اعضا.و.عموم.مردم.قرارگیرد..به.همین.منظور.
و.جهت.تهیه.و.تدوین.این.نمونه.قرارداد،.جلسه.ای.در.کمیته.

حقوقی.انجمن.برگزار.شد..
ضمن��ا.تهی��ه.و.چاپ.کتابچه.و.س��ی.دی.های.آموزش��ی.و.
تبلیغاتی.جامعی.با.عنوان.پنجره.اس��تاندارد.و.انتشار.آن.میان.
اعضای.انجمن.و.عم��وم.و.همچنین.اعطای.گواهینامه.تایید.

صالحیت.به.نصاب.ه��ا.و.دیگر.اعضای.انجمن.تحت.نظارت.

و.هماهنگی.ب��ا.کمیته.آموزش.به.کمیته.ه��ای.مرتبط.ابالغ.

ش��د..در.بخش.دیگری.از.این.جلس��ه،.تش��کیل.کارگروهی.

جه��ت.رتبه.بندی.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.

ب��ا.هماهنگی.کمیته.اس��تاندارد.و.فنی.طرح.ش��د..در.خاتمه.

چگونگی.اجرای.طرح.های.پیش��نهاد.ش��ده،.به.ترتیب.الویت.

و.نیز.تقس��یم.کار.میان.اعضای.انجمن.در.دس��تورکار.جلسه.
بعدی.قرار.گرفت..

کمیته فنی و استاندارد
دومین.جلس��ه.کمیته.تخصصی.فنی.و.اس��تاندارد.انجمن.
تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.ایران،.13.مردادماه.
1394.در.محل.انجمن..تشکیل.شد..آقایان.شبیریان،.بخشی.
و.محمدی.نیک.از.جمله.غایبان.این.جلس��ه.بودند..به.گزارش.
خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.در.این.جلسه.تهیه.و.تدوین.
پایگاه.داده.ای.از.کمیته.بازرگانی.در.خصوص.اطالعات.اعضا.
انجمن،.تدوین.کتابچه.اس��تاندارد.پنجره،.تطبیق.استانداردها،.
با.کیفیت.اجرا.و.تنظیم.شناس��نامه.فن��ی.از.جمله.موارد.مورد.

بحث.و.پیشنهادات.طرح.شده.در.این.جلسه.بود..
در.دومین.نشس��ت.تخصصی.کمیته.فنی.و.استاندارد.موارد.
دیگ��ری.چون.تایی��د.گواهینامه.فنی.)شناس��نامه.فنی(.مورد.
بحث.و.گفتگو.قرار.گرفت..گفتنی.اس��ت،.جلس��ه.بعدی.این.
کمیت��ه.روز.سه.ش��نبه.م��ورخ.27.مردادم��اه.1394.در.محل.

انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.برگزار.خواهد.شد..

استقبال بازدیدکنندگان از غرفه نشریه پنجره ایرانیان

آخرین اخبار از فعالیت کمیته های انجمن تولیدکنندگان در و پنجره
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پنج��ره.ایرانیان:.قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.طرح.

مس��کن.مهر.گفت:.150.هزار.واحد.مس��کن.مهر.در.سراسر.
کشور.در.هفته.دولت.امسال.بهره.برداری.می.شود.

به.گزارش.خبرگزاری.فارس،.احمد.اصغری..مهرآبادی.در.

خصوص.ارائه.تس��هیالت.به.متقاضیان.مسکن.مهر.پردیس.

اظهار.داش��ت:.پیگیری.ها.در.خص��وص.افزایش.مبلغ.وام.از.

25.ب��ه.30.میلی��ون.توم��ان.در.حال.انجام.اس��ت.و.به.طور.

تقریبی.40.ه��زار.واحد.برای.دریافت.وام.معرفی.ش��ده.اند،.

همچنین.این.افزایش.مبلغ.وام.در.خصوص.19.هزار.واحدی.

که.پیش��رفت.فیزیکی.باالی.75.درصد.داش��تند،.بعد.از.عقد.

قرارداد.اعمال.ش��ده.اس��ت..وی.ادامه.داد:.در.حال.حاضر.به.

پروژه.های��ی.که.باالی.25.درصد.پیش��رفت.فیزیکی.دارند،.

افزایش.تس��هیالت.اختصاص.می.گی��رد؛.اما.پردیس.از.یک.

اولویت.خاص.برخوردار.اس��ت.و.با.توجه.به.دستور.اکید.مقام.

عالی.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.بای��د.در.پردیس.پروژه.های.

بیش��تری.را.تس��هیالت.دهیم.تا.کار.با.سرعت.در.این.شهر.
پیش.برود.

قائم.مق��ام.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.طرح.مس��کن.مهر.

در.خصوص.رفع.مش��کالت.خدمات.زیربنای��ی.در.پردیس.

اظهار.داش��ت:.تمام.خدمات.زیربنایی.شهر.جدید.پردیس.را.

ادارات.شهرس��تان.انجام.می.دهند؛.در.این.باره.هیچ.فشاری.

را.ب��ه.وزارت.نیرو.برای.پردیس.وارد.نکرده.ایم.و.با.توجه.به.

عملکردی.که.وجود.دارد،.در.حال.حاضر.اقدامات.موثری.در.
حال.انجام.است.

اصغری.مهرآبادی.افزود:.امروز.در.بازدید.از.فاز.11.)کوزو(.

پردیس،.مش��اهده.شد.کار.س��اخت.دو.مخزن.10.و.4.هزار.

مترمکعبی.و.کار.س��اخت.یک.مخ��زن.10.هزار.مترمکعبی.

دیگ��ر.نیز.در.حال.اتمام.اس��ت.و.تا.دو.م��اه.دیگر.به.پایان.

می.رس��د..وی.ادام��ه.داد:.کار.به.خوبی.در.حال.انجام.اس��ت.

و.امیدواریم.با.طرح.هایی.که.تا.پایان.س��ال.افتتاح..می.کنیم،.

متقاضیان.فراوانی.را.به.خانه.هایشان.برسانیم.و.بدین.ترتیب.
رضایت.آنها.را.به.دست.بیاوریم.....

قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.طرح.مس��کن.مهر.در.

خصوص.هفته.دولت.و.تعداد.واحدهای.مس��کن.مهری.که.

در.این.هفته.افتتاح.می.ش��وند،.اظهار.داشت:.در.حال.حاضر.

در.کل.کشور،.90.هزار.واحد.مسکن.مهر.آماده.افتتاح.داریم.

ک��ه.با.پیگیری.های��ی.که.انجام.دادیم.تا.پای��ان.مردادماه.به.

150.هزار.واحد.خواهد.رس��ید.و.این.تعداد.را.در.هفته.دولت.

افتتاح.می.کنیم.
قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرسازی.در.طرح.مسکن.مهر.ادامه.
داد:.دولت.و.تمام.مسئوالن.همه.نیروی.خود.را.برای.مسکن.
مهر.گذاش��ته.اند.تا.بتوانیم.تا.پایان.س��ال.95.این.طرح.را.به.
اتمام.برس��انیم؛.از.ابتدا.ه��م،.برنامه.ریزی.های.وزارت.راه.و.
شهرسازی.برای.اتمام.کار.مسکن.مهر،.پایان.سال.95.بوده.
است؛.در.حالی.که.در.جایی.عنوان.شده.بود.که.اتمام.مسکن.
مهر.به.سال.95.موکول.شد.و.این.مطلب.را.تکذیب.می.کنم.
اصغری.مهرآبادی.افزود:.بارها.مصاحبه.کرده.ایم.و.کتبا.نیز.
اعالم.ش��ده.که.پایان.کار.ساخت.مس��کن.مهر.کشور.اواخر.
س��ال.آینده.خواهد.بود.و.دولت.نیز.به.صورت.کامال.مصمم.و.

جدی.برای.اتمام.کار.مسکن.مهر.تالش.می.کند.

پنجره.ایرانیان:.مدیرکل.راه.و.شهرس��ازی.استان.تهران.از.معرفی.2711.واحد.مسکونی.

متعلق.به.متقاضیان.س��ال.93،.برای.دریافت.تس��هیالت.نوسازی.و.بهسازی.به.بانک.های.
عامل.استان.خبر.داد.

به.گزارش.خبرگزاری.تسنیم،.فریبرز.واحدی.اظهار.کرد:.در.جهت.تحقق.ماده.13.و.15.

قانون.حمایت.از.احیاء،.بهسازی.و.نوسازی.بافت.های.فرسوده.و.ناکارآمد.شهری.و.ماده.12.

قانون.س��اماندهی،.حمایت.از.تولید.و.عرضه.مسکن،.و.بر.اساس.پیشنهاد.مشترک.معاونت.

نظارت.راهبردی.ریاس��ت..جمهوری.و.وزارت.راه.و.شهرسازی،.تسهیالت.مسکن.به.منظور.

نوس��ازی.و.بهسازی.مسکن.در.بافت.فرس��وده.و.ناکارآمد.شهری،.سکونتگاه.غیررسمی.و.

حمایت.از.مس��کن.گروه.های.کم.درآمد.و.زوج.های.جوان.پرداخت.می.شود....وی.با.اشاره.به.

اعطای.وام.به.حداکثر.یک.میلیون.و.هش��تصد.هزار.واحد.مس��کونی.تا.پایان.برنامه.ششم.

افزود:.میزان.س��قف.تسهیالت.تامین.مسکن.در.کالنش��هرها،.پانصد.میلیون.ریال،.مراکز.

اس��تان.ها.و.ش��هرهای.باالی.200.هزار.نفر،.چهارصد.میلیون.ریال.و.سایر.شهرها.سیصد.
میلیون.ریال.است.

وی.افزود.:.میزان.س��ود.در.نظر.گرفته.شده.برای.تسهیالت.از.سوی.بانک.ها.24.درصد.

عقود.مش��ارکتی.و.21.درصد.فروش.اقساطی.است.که.در.صورت.تائید.هیات.دولت.10.تا.
12.درصد.از.این.میزان.از.محل.یارانه.ها.پرداخت.خواهد.شد...

وی.خاطر.نش��ان.کرد:.در.حال.حاضر.در.استان.تهران،.2711.واحد.مسکونی.که.متعلق.

به.متقاضیانی.هس��تند.که.در.س��ال.93.پرونده.تش��کیل.داده.اند،.جهت.دریافت.تسهیالت.

نوسازی.و.بهسازی.به.بانک.های.عامل.استان.)مسکن.1200،.ملی.1079،.ملت.136،.سپه.
169،.رفاه.کارگران.78،.تجارت.49.واحد(.معرفی.شده.اند...

وی.ادامه.داد:.بالغ.بر.1150.واحد.مس��کونی.از.متقاضیان.تش��کیل.پرونده.س��ال.1393.

باق��ی.مانده.که.با.توجه.به.اعالم.اعتبار.جدید.بانک.مرکزی.و.اختصاص.س��همیه.18900.

واحدی.به.اس��تان.تهران،.در.صورت.ابالغ.اعتبار.از.س��وی.بانک.های.عامل.اس��تان،.روند.

پرداخت.تس��هیالت.به.متقاضیان.واجد.شرایط.)اس��تعالم.ملک.متقاضی.در.محدوده.بافت.
فرسوده.شهری(.ادامه.خواهد.داشت.و.تشکیل.پرونده.متقاضیان.جدید.انجام.خواهد.شد.

مدیرکل.راه.و.شهرس��ازی.اس��تان.تهران.بیان.کرد:.افراد.متقاضی.دریافت.تس��هیالت.

جهت.تشکیل.پرونده.در.سال.94.تا.زمان.اعالم.ابالغ.اعتبار.بانک.های.عامل.استان.منتظر.

بمانند.و.به.محض.ابالغ.اعتبار.به.ش��رکت.کارگزار.اداره.عمران.و.بهس��ازی.شهری.استان.
مراجعه.کنند...

واحدی.مدارک.مورد.نیاز.جهت.تش��کیل.پرونده.وام.بافت.فرس��وده.را.بدین.شرح.اعالم.

کرد:.نقشه1/2000.جانمایی.ملک.تهیه.شده.از.دفاتر.خدمات.الکترونیک.شهرداری.)ممهور.

ب��ه.مهر.دفتر.الکترونیک(،.اس��تعالم.ملک.مورد.نظر.از.طریق.س��امانه..تش��خیص.بافت.

فرسوده،.پروانه.ساختمانی.)تمام.صفحات(،.سند.ملک./.امالک.مورد.نظر.)تمام.صفحات(،.

کارت.مل��ی.و.شناس��نامه.مالک./.مالکان.)کلی��ه.صفحات(،.وکالت.نام��ه.و.کارت.ملی.و.

شناس��نامه.)در.صورت.تشکیل.پرونده.توسط.وکیل.مالک/.مالکان(.و.اسکن.رنگی.از.اصل.
.CD.کلیه.مدارک.فوق.به.صورت.طبقه.بندی.شده.بر.اساس.ترتیب.فوق.و.ارائه.در.یک

 بهره برداری 150 هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت

 معرفی ۲۷11 متقاضی در تهران برای دریافت تسهیالت نوسازی
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 دالیل رشد منفی مسکن چیست؟

پنجره.ایرانی��ان:.رئیس.اتحادیه.مش��اوران.امالک.با.بیان.

این.که.بورس.مسکن.یک.طرح."من.درآوردی" است،.گفت:.

بورس.می.توان��د.نخود.و.لوبیا.عرضه.کند،.اما.نمی.تواند.نخود.

و.لوبیا.فروش��ی.در.بورس.ایجاد.کند،.چون.این.کار.متعلق.به.
بنکدار.است.

به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.حس��ام.عقبایی.اظهار.کرد:.

ب��ا.این.مطلب.که.بورس.مس��کن.موجبات.ش��فافیت،.رونق،.

پیش��گیری.از.سوداگری.و.رانت.خواری،.توازن.عرضه.و.تقاضا.

و.پیش��گیری.از.داللی.های.مضاع��ف.را.فراهم.کند،.موافقیم..

یعنی.هر.طرحی.که.خروجی.آن.این.موارد.ذکر.شده.باشد،.به.
هر.اسمی.با.آن.موافق.هستیم.

وی.در.عین.حال.تصریح.کرد:.اما.با.هر.طرحی.به.هر.نامی.

که.این.خروجی.ها.را.نداش��ته.و.به.دنبال.منافع.یک.جریان.یا.

نهاد.باشد،.مخالفیم..اسم.آن.می.خواهد.بورس.مسکن.باشد.یا.
لیزینگ..نام.مهم.نیست،.بلکه.محتوا.مهم.است.

وی.ب��ا.تاکید.بر.این.که.از.این.رو.طرحی.که.آقایان.در.حوزه.

ب��ورس.مس��کن.داده.اند.تامی��ن.کننده.نیازه��ای.این.بخش.

نیس��ت،.اظهار.کرد:.در.هیچ.کجای.دنیا.چیزی.به.نام.بورس.

مس��کن.وجود.ندارد،.این.طرحی.است.که.آقایان.از.خودشان.

در.آورده..و.من.درآوردی.اس��ت..البته.ای��رادی.ندارد.اگر.طرح.
من.درآوردی.هم.داشته.باشیم.و.به.نفع.مردم.هم.باشد.

رئی��س.اتحادیه.مش��اوران.امالک.یادآور.ش��د:.در.خیلی.از.

کشورهای.پیشرفته.چیزی.تحت.عنوان.بورس.مسکن.وجود.

ندارد،.در.آمری��کا.real.state.کار.خرید.و.فروش.ملک.را.
انجام.می.دهد.و.6.درصد.هم.کمیسیون.می.گیرد.

وی.با.اشاره.به.اینکه.بورس.محل.عرضه.کاالهای.همگن.

اس��ت،.ادامه.داد:.در.هر.جایی.از.دنیا،.ممکن.اس��ت.قیمت.دو.

واحد.آپارتمان.در.یک.خیابان.و.کوچه..و.مجتمع.متفاوت.باشد..

به.عن��وان.مثال.یک.واحد.ممکن.اس��ت.پارکینگ..و.امکانات.

رفاهی.بیش��تری.داش��ته.باش��د.و.به.همین.دلی��ل.قیمت.دو.
آپارتمان.در.یک.منطقه.متفاوت.است.

وی.ادام��ه.داد:.بنابرای��ن.ایجاد.یک.ب��ورس.برای.کاالی.

غیرهمگن.کاری.بس��یار.بسیار.س��نگینی.است.و.نیازمند.یک.
برنامه.ریزی.بسیار.بسیار.دقیق.است.

عقبایی.در.ادامه.به.ایرادات.محتوایی.بورس.مس��کن.اشاره.

کرد.و.افزود:.آقایان.گفته.اند.می.خواهیم.با.بورس.مس��کن.از.

فروش.یک.خانه.به.چن��د.نفر.جلوگیری.کنیم..به.آنها.گفتیم.

ک��ه.این.کار.را.س��ال.1387.ب��ا.راه.اندازی.س��امانه.امالک.و.

مس��تغالت.انجام.داده.ایم..در.این.س��امانه.ملی.آمده.اس��ت.

که.اگر.کد.رهگیری.برای.معامله.ای.ثبت.ش��ود.امکان.خرید.

یک.خانه.به.دو.نفر.و.بیش��تر.مهیا.نیست،.این.کاری.جدیدی.

نیس��ت..فرض.کنیم.این.کار.را.انجام.نمی.دادیم،.س��اماندهی.

بازار.مس��کن.که..وظیفه.بورس.نیس��ت،.بلک��ه.متولی.آن.بر.

اس��اس.قانون،.اتحادیه.مشاوران.امالک.است.و.در.این.بحث.
اول.موضوع.بورس.منتفی.است.

وی.ب��ا.ی��ادآوری.این.که.آقای��ان.گفتند.بورس.مس��کن.را.

راه.اندازی..می.کنیم.تا.اموال.مازاد.بانک.ها،.س��تاد.اجرایی.امام.

خمینی.)ره(،.بنیاد.متس��ضعفان.و....را.در.فاز.اول.بفروش��یم،.

بیان.ک��رد:.فروش.اموال.بانک.ها.و.....ب��ه.معنای.بنگاه.داری.

اس��ت..مگر.دولت.و.مجل��س.نگفته.اند.بانک.ه��ا.بنگاه.داری.
نکنند..شما.می.خواهید.بورس.را.بنگاه.دار.کنید؟

عقبایی.با.اشاره.به.این.نکته.که.فروختن.امالک.مثال.بنیاد.

ش��هید.داللی.است،.اظهار.کرد:.قانون.دالالن.می.گوید.کسی.

ک��ه.می.خواهد.ملک.دیگران.را.بفروش��د.بای��د.پروانه.داللی.

داشته.باشد،.این.پروانه.بر.اساس.قانون.باید.از.سوی.اتحادیه.
مشاوران.امالک.صادر.شود.

وی.بیان.کرد:.چن��د.روز.پیش.در.یک.برنامه.تلویزیونی.به.

مس��ئوالن.بورس.گفتم.شما.می.توانید.در.بورس.لوبیا.و.نخود.

را.ببرید،.اما.نمی.توانید.نخود.و.لوبیا.فروش��ی.در.بورس.ایجاد.

کنی��د،..چراکه.نخود.و.لوبیا.فروش��ی.متعلق.ب��ه.بنکدار.مواد.
غذایی.است..

وی.ب��ا.بیان.این.که.بورس.مس��کن.نه.ب��ه.مصلحت.مردم.

اس��ت.و.نه.نظام،.بیان.کرد:.این.کار.باعث.باال.و.پایین.رفتن.

قیمت.مس��کن.ش��ده.و.در.نتیجه.تاثیرات.مخ��رب.بر.اقتصاد.
کشور.می.گذارد.

پنجره.ایرانیان:.رییس.س��ازمان.نظام.مهندسی.اس��تان.تهران.می.گوید:.رشد.منفی.
ارزش.افزوده.ساختمان.ناشی.از.نبود.تقاضا.در.بخش.مسکن.است.

به.گزارش.خبرگزاری.ایس��نا،.س��عید.غفرانی.اظهار.کرد:.رشد.منفی.ارزش.افزوده.

س��اختمان.در.س��ال.های.1392.و.1393.ناشی.از.رکود.و.عدم.تقاضا.بوده.است؛.چرا.

که.رونق.و.رکود.بخش.مس��کن.مث��ل.تمام.کاالهای.اقتص��ادی.از.عرضه.و.تقاضا.
تبعیت.می.کند.

وی.افزود:.بخش.مس��کن.از.یک.سو.با.مشکل.تولید.زیاد.و.از.سوی.دیگر.با.مشکل.

ع��دم.قدرت.خری��د.خانواده.ها.مواجه.اس��ت.که.به.رکود.در.این.بخش.منجر.ش��ده.و.

تولیدات.روی.دس��ت.سازندگان.مانده.است..البته.کش��ور.هنوز.از.تولید.مسکن.اشباع.

نش��ده.اما.مادامی.که.قدرت.اقتصادی.با.قیمت.ها.در.حالت.نامتعادل.قرار.داش��ته.باشد،.
مسکن.کماکان.رشد.منفی.خواهد.داشت.

رییس.س��ازمان.نظام.مهندسی.اس��تان.تهران.با.بیان.این.که.اگر.امکان.خرید.برای.

متقاضیان.فراهم.شود.بخشی.از.مشکل.مسکن.مرتفع.می.شود،.گفت:.وام.های.40،.60.

و.80.میلیون.تومانی.مس��کن.شاید.نتواند.مشکل.تامین.مسکن.خانواده.های.تهرانی.را.
حل.کند،.اما.برای.شهرستان.های.کوچک.مناسب.است.و.قطعا.تاثیرگذار.خواهد.بود.

غفرانی،.افزایش.قیمت.مس��کن.در.زمان.سررسید.وام.ها.طی.یک.سال.آینده.را.بعید.

دانس��ت.و.افزود:.افزایش.قیمت.بستگی.به.حجم.و.قدرت.تاثیرگذاری.وام.های.بانکی.

دارد..اگر.وام.ها.بتوانند.تاثیر.مهمی.در.بخش.مسکن.ایجاد.کنند.ممکن.است.قیمت.ها.

کمی.افزایش.یابد،.اما.به.اعتقاد.من.وام.ها.از.چنین.قدرتی.برخوردار.نیس��تند،.از.این.رو.
افزایش.قیمت.طی.یک.سال.آینده.دور.از.ذهن.است..

بر.اساس.آمار.وزارت.راه.وشهرسازی،.بررسی.میزان.رشد.اجزاء.تولید.ناخالص.داخلی.

نشان.می.دهد.که.با.وجود.بهبود.نرخ.رشد.اقتصادی.از.6,8-.درصد.در.سال.1391.به.

1,9-.درصد.در.س��ال.1392.و.حدود.3.درصد.در.سال.1393،.نرخ.رشد.ارزش.افزوده.

س��اختمان.توس��ط.بخش.خصوصی.در.س��ال.های.1392.و.1393.به.ترتیب.7,5-.و.

2,1-.و.نرخ.رش��د.ارزش.افزوده.خدمات.مس��تغالت،.خدمات.حرفه.ای.و.تخصصی.نیز.
در.دو.سال.مذکور.به.ترتیب.0,3-.و.0,4-.بوده.است..

 بورس مسکن یک طرح "من درآوردی" است
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 پیگیری تخلفات مهندسان ساختمان
پنج��ره.ایرانیان:.منوچهر.ش��یبانی.اص��ل.مدیرکل.دفتر.
مهندسی.و.تش��کل.های.حرفه.ای.وزارت.راه.و.شهرسازی.
ب��ا.بی��ان.این.که.اج��رای.کامل.مق��ررات.ملی.س��اختمان.
نیازمند.تعامل.س��ازمان.ها.و.نهادهای.مختلف.است،.گفت:.
سازمان.های.نظام.مهندسی.ساختمان.برای.برخورد.حقوقی.
با.متخلفان.س��اختمانی.باید.تخلفات.را.از.طریق.ش��ورای.

انتظامی.نظام.مهندسی.پیگیری.کنند.
دکت��ر.منوچهر.ش��یبانی..اص��ل.در.مورد.جای��گاه.فعلی.
مقررات.ملی.س��اختمان.و.چگونگی.اجرای.آن.در.کش��ور.
گفت:.مقررات.ملی.س��اختمان.طبق.بند.9.ماده.قانون.نظام.
مهندس��ی.و.کنترل.س��اختمان.و.ماده.34.آن.قانون.نسبت.
به.مراحل.اولیه.تدوین،.از.اقبال.عمومی.بیشتری.در.جامعه.
برخوردار.اس��ت..با.توجه.به.اینکه.در.حال.حاضر.مهندسان.
ش��ناخت.کافی.نسبت.به.قوانین.پیدا.کرده.و.از.سوی.دیگر.
بسیاری.از.مالکان.و.س��رمایه.گذاران.در.ساخت.و.سازهای.
خود.خواس��تار.اجرای.کامل.قوانین.نظام.مهندسی.هستند،.
در.زمین��ه.اجرای.قوانین.و.اجرای.آن.توس��ط.متولیان.امر،.
وضعیت.رو.به.بهبود.بوده.اس��ت..مدیرکل.دفتر.مهندس��ی.
و.تش��کل.های.حرف��ه.ای.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.
این.که.مباحث.22گانه.مقررات.ملی.س��اختمان.در.کش��ور.
به.طور.کامل.اجرا.نمی.شود،.گفت:.اجرای.کامل.این.قانون.
و.چارچوب.نظ��ام.اداری.آن.همکاری.چندجانبه.وزارت.راه.
و.شهرسازی،.شهرداری.ها،.ش��وراهای.شهر،.سازمان.های.
نظام.مهندس��ی.س��اختمان.ها،.مهندس��ان،.مالکان.و.حتی.
مردم.را.می.طلبد.و.تا.زمانیکه.این.تعامل.و.همکاری.نباشد.
و.به.ویژه.اگر.یکی.از.نهادهای.حقوقی.نامبرده.شده.میزان.
هم��کاری.را.کاهش.دهد،.طبیعی.اس��ت.که.مقررات.ملی.
ساختمان.و.اجرای.کامل.قوانین،.تضعیف.می.شوند..شیبانی.

.اص��ل.با.اش��اره.به.مباحث.فن��ی.مقررات.ملی.س��اختمان.

تاکید.کرد:.کلیه.خدمات.مهندس��ی.ساختمان.از.طراحی.تا.

اجرا.باید.توس��ط.افراد.واجد.صالحیت.از.جمله.مهندس��ان،.

کاردانان.و.معماران.فنی.که.دارای.پروانه.نظام.مهندس��ی.

هستند،.انجام.شود.و.س��ایر.افراد،.غیر.از.اشخاص.حقوقی.

نامبرده.ش��ده.باید.از.ارائه.خدمات.مهندسی.ساختمان.منع.

ش��وند..مدیرکل.دفتر.مهندس��ی.و.تش��کل.های.حرفه.ای.

وزارت.راه.و.شهرس��ازی.در.بیان.وضعیت.نظارت.بر.اجرای.

کامل.مقررات.ملی.ساختمان.ها.با.تاکید.بر.منع.و.ممنوعیت.

افراد.فاقد.صالحیت.و.فاقد.پروانه.برای.نظارت.ساختمانی.و.

اجرای.کامل.و.جامع.خدمات.مهندسی.از.سوی.مهندسان،.

کاردان.ها.و.معماران.فنی.در.مباحث.نظارت.بر.ساختمان.ها،.

تاکید.ک��رد:.در.برخی.از.موارد،.فروش.امضا.توس��ط.افراد.

واجد.صالحیت.و.ارائه.صوری.خدمات.مهندسی.ساختمان.

گزارش.ش��ده.است.که.نش��ان.دهنده.لزوم.توجه.بیشتر.به.

بحث.نظارت.توس��ط.افراد.حقیقی.و.حقوقی.است..وی.در.

بی��ان.راهکارها.و.اقدامات.جاری.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.

ب��رای.برون.رفت.از.مش��کالت.موج��ود.در.جامعه.از.امضا.

فروش��ی.تا.ارائه.خدمات.صوری.مهندس��ی.گفت:.در.وهله.

نخست.مهندسان.نسبت.به.وظایف.خود.تعهد.و.پای.بندی.

بیشتری.نش��ان.دهند..در.مراحل.بعدی.سازمان.های.نظام.

مهندس��ی.س��اختمان.وظیفه.نظارت.کامل.بر.این.موضوع.

را.دارن��د.و.در.صورت.بروز.مش��کالت.باید.برخورد.حقوقی.

داش��ته.باش��ند.و.این.کار.را.نیز.از.طریق.ش��ورای.انتظامی.

پیگی��ری.کنند..ب��ه.گفته.وی.الزام.کارگران.س��اختمانی.و.

اس��تادکاران.به.داش��تن.پروان��ه.مهارت.فن��ی.و.همچنین.

مصالح.اس��تاندارد.از.دیگر.مواردی.اس��ت.که.در.ساخت.و.
سازها.باید.مورد.توجه.قرار.گیرد.

پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.س��ازمان.ملی.زمین.و.مس��کن.با.اعالم.در.جریان.بودن.صدور.

س��ند.ملکی.برای.اراضی.ملی.به.نام.س��ازمان.ملی.زمین.و.مسکن.و.وزارت.راه.و.شهرسازی،.

از.برنامه.های.دولت.برای.حمایت.از.س��رمایه..گذارانی.که.مس��کن.اقش��ار.کم.درآمد.را.تامین.
می.کنند.خبر.داد...

س��ید.محمد.پژمان.در.گفتگو.با.خبرنگار.پایگاه.خبری.وزارت.راه.و.شهرسازی.درباره.تعیین.

تکلیف.اراضی.ملی.و.زمین.هایی.که.به.نوعی.در.اختیار.دولت.هس��تند.ولی.هنوز.س��ند.ملکی.

ندارند،.گفت:.بر.اس��اس.قانون،.تمامی.زمین.هایی.که.اراضی.دولتی.محس��وب.می.شوند.واجد.

س��ند.هس��تند..در.این.بین،.آن.دس��ته.از.اراضی.ملی..که.تحت.اختیار.منابع.طبیعی.و.سازمان.

امور.اراضی.بوده.و.در.مدت.زمان.های.مختلف.در.اختیار.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.یا.س��ازمان.

ملی.زمین.و.مس��کن.قرار.گرفته.است.در.حال.تغییر.سند.هستند..بدین.مفهوم.که.باید.مالک.

حقوقی.یعنی.س��ازمان.ملی.زمین.و.مسکن.یا.وزارت.راه.و.شهرسازی.سند.را.تغییر.نام.داده.و.

به.نام.خود.کند.که.این.تغییر.نام،.مس��تلزم.طی.زمان.و.انجام.مراحل.اداری.کار.نقل.و.انتقال.

نام.اس��ت..معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.افزود:.تغییر.مالکیت.اراضی.ملی.به.نام.سازمان.ملی.

زمین.و.مس��کن.در.حال.انجام،.و.س��ندهای.بخش.زیادی.از.اینگونه.اراضی.نیز.موجود.است..

در.حال.حاضر.امکان.صدور.سند.اعیان.به.نام.مالک.برای.اراضی.ملی.که.تحت.اختیار.وزارت.

راه.و.شهرسازي.یا.سازمان.ملی.زمین.و.مسکن.هست،.وجود.دارد.که.در.بخش.سهم.العرصه.

زمین،.مالک.باید.س��ند.اجاره.را.با.دولت.منعقد.کند..این.ها.جزو.اموری.هس��تند.که.در.جریان.
قرار.دارند.و.مراحل.اداری.آن.در.حال.پیگیری.است...

وی.درباره.برنامه.های.دولت.برای.واگذاری.زمین.به.س��رمایه.گذاران.مسکن.غیر.از.مسکن.

مه��ر.گفت:.عم��ده.تاکید.ما.این.بود.که.امکانات��ی.را.که.در.این.ح��وزه.در.اختیار.دولت.قرار.

دارد.ب��رای.پنج.دهک.پایین.تخصیص.داده.و.برنامه.ریزی.کنیم..از.س��وی.دیگر.برنامه.ریزی.

دولت.برای.احداث.و.عرضه.مس��کن.در.اراضی..که.در.موقعیت.های.خاص.قرار.دارند.در.قالب.

مش��ارکت.یا.صندوق.های.زمین.و.مسکن.در.حال.پیگیری.و.در.جریان.است..در.بقیه.اراضی.

نگاه.دولت.این.است.که.بتواند.مسکن.پنج.دهک.پایین.جامعه.و.اقشار.کم.درآمد.را.تامین.کند..

پژم��ان.ادام��ه.داد:.پنج.دهک.پایین.اقش��اری..هس��تند.که.ب��رای.تامین.مس��کن.نیازمند.

حمایت.های.ویژه.از.جمله.تس��هیالت.بانکی.و.س��ایر.کمک.های.دولتی.هستند..مراحل.انجام.
این.کار.در.جریان.است.که.به.محض.نهایی.و.قطعی.شدن.به.اجرا.درمی.آید.

مدیرعامل.سازمان.ملی.زمین.و.مسکن.نهایی.شدن.مراحل.تامین.مسکن.پنج.دهک.پایین.

را.منوط.به.پیگیری.های.دولت.و.تصویب.در.مجلس.ش��ورای.اس��المی.دانست.و.گفت:.اینها.

موضوعاتی.هستند.که.در.دولت.محترم.و.مجلس.شورای.اسالمی.در.جریان.قرار.دارند.و.هر.

زمانی.که.تصمیم.بگیرند.ما.به.عنوان.بازوی.اجرایی.دولت.در.س��ازمان.ملی.زمین.و.مس��کن.
به.اجرا.در.می.آوریم.

 اعالم شرایط تغییر سند اراضی ملی و برنامه دولت برای تامین مسکن 5 دهک پایین 
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پنج��ره.ایرانیان:.بنا.بر.اعالم.روابط.عمومی.اتاق.بازرگانی،.صنایع،.معادن.و.کش��اورزی.

تهران،.مس��عود.خوانس��اری.طی.حکمی،.دکتر.بهمن.عش��قی.را.به.عنوان.دبیرکل.اتاق.

تهران.منصوب.کرد..رئیس.اتاق.تهران.در.حکمی.که.روز.گذش��ته.صادر.ش��د.با.تقدیر.از.

تالش.ه��ای.ابراهیم.بهادرانی،.بهمن.عش��قی.را.به.عنوان.دبی��رکل.جدید.انتخاب.کرد.و.
برای.چهارسال.آینده.هدایت.امور.اجرایی.اتاق.تهران.را.به.او.سپرد.

مس��عود.خوانس��اری.در.حکم.انتصاب.دبیرکل.جدید.اتاق.ته��ران.به.تعهد،.تخصص،.

دانش.و.تجربه.بهمن.عش��قی.اش��اره.و.بر.پیگیری.اهداف.و.سیاست.های.کالن.اتاق.به.

عنوان.پارلمان.بخش.خصوصی.تاکید.کرده.اس��ت..خوانساری.ابراز.امیدواری.کرده.است.

تا.دبیرکل.جدید.اتاق.تهران.بتواند.در.تحقق.برنامه.های.راهبردی.و.عملیاتی.اتاق.تهران.
موفق.باشد.

بهم��ن.عش��قی،.دبی��رکل.اتاق.تهران،.م��درک.دکترای.خ��ود.در.مهندس��ی.عمران،.

برنامه.ریزی.حمل.ونقل.را.از.دانش��گاه.علم.و.صنعت.اخذ.کرده.اس��ت..او.سابقه.حضور.و.

فعالی��ت.در.حوزه.هایی.چون.تولید.و.واردات.خودرو،.برنامه.ریزی.ش��هری.و.حمل.و.نقل.
را.دارد.

دبی��رکل.جدید.ات��اق.تهران.در.فاصله.س��ال.های.1370.تا.1376.مدیرعامل.ش��رکت.

س��اختمانی.پیمانکار.شهرداری.تهران.بوده.و.پس.از.آن.تا.سال.1383.به.عنوان.معاون.و.

مدیرکل.دفتر.حمل.و.نقل.مسافر،.مدیرکل.دفتر.ایمنی.و.ترافیک.و.رئیس.کمیته.نوسازی.

ناوگان.در.س��ازمان.حمل.و.نقل.و.پایانه.های.کش��ور.فعالیت.کرده.اس��ت..بهمن.عش��قی.

از.س��ال.1383.تاکنون.به.تناوب.مدیرعاملی.ش��رکت.های.هساکو،.شرکت.بنیان.صنعت..

گس��تر.و.هوراند.خودرو.دیزل.را.برعهده.داش��ته.است.که.به.عنوان.تولید.کننده.مینی.بوس.

و.اتوبوس.ش��ناخته.می.شود..او.همچنین.به.عنوان.مش��اور.با.سازمان.های.فعال.در.حوزه.
حمل.ونقل.و.خودروسازی.چون.تاکسیرانی،.راهداری.و.حمل.ونقل.جاده.ای.کار.کرده.است.

 دبیرکل جدید اتاق تهران منصوب شد

پنج��ره.ایرانیان:.اگرچه.حدود.7.م��اه.از.انعقاد.و.اجرای.

تفاهم.نام��ه.تجارت.ترجیح��ی.ایران.و.ترکی��ه.می.گذرد.

اما.ب��ازار.بحث.و.نق��د.و.تحلیل.این.رخ��داد.تجاری.که.

نتیجه.بخشی.آن.بیش.از.10.سال.به.طول.انجامید،.هنوز.

داغ.اس��ت.تا.جایی.که.مدیرکل.دفتر.امور.نمایندگی.های.

س��ازمان.توس��عه.تجارت.در.تحلیل.ای��ن.رویداد.تجاری.

معتقد.اس��ت.که.مخالفان.و.منتقدان.با.اجرای.تفاهم.نامه.
تجارت.ترجیحی.ایران.و.ترکیه.برخورد.حرفه.ای.نکرده.اند.
رضا.عباس��قلی.در.گفت.وگ��و.با.پایگاه.اطالع.رس��انی.
سازمان.توسعه.تجارت،.تاکید.کرد:.تفاهم.نامه.ای.که.بین.
ایران.و.ترکیه.به.امضا.رس��ید.ه��م.در.میزان.تخفیف.به.
ترکیه.و.هم.در.زمان.بندی.اعطای.تخفیف،.برگ.برنده.ای.
ب��رای.ایران.اس��ت؛.زیرا.از.یک.س��و.دس��تاوردهای.تیم.
مذاکره.کننده.پیش��ین.حفظ.ش��ده.و.از.سوی.دیگر.میزان.
تخفیف.ده��ی.به.کااله��ای.ترکیه.کاهش.یافته.اس��ت..
عالوه.بر.این.ها،.این.تخفیف.دهی.در.بازه.زمانی.10.ساله.

پیش.بینی.شده.است.
او.ب��ا.تاکید.بر.اینکه.تج��ارت.ترجیحی.با.ترکیه.میزان.
صادرات.ایران.به.این.کش��ور.را.افزایش.داده.است،.ادامه.
داد:.اگرچه.رس��یدن.به.توافق.بر.سر.تعرفه.های.ترجیحی.
10.س��ال.به.طول.انجامید،.اما.ب��ا.روی.کار.آمدن.دولت.
یازدهم،.تیم.مذاکره.کننده.این.موضوع.را.برای.رس��یدن.
به.نتیجه.برد.�.برد.در.دس��تور.کار.قرار.داد.و.موفق.ش��د.
در.بخش.هایی.که.واردات.ای��ران.به.ترکیه.با.تعرفه.های.
باالیی.مواجه.است،.تخفیفات.قابل.توجهی.بگیرد؛.نتیجه.
اجرایی.شدن.تجارت.ترجیحی.افزایش.صادرات.ایران.به.

ترکیه.بوده.است.
عباس��قلی.با.بیان.اینکه.تج��ارت.ترجیحی.با.ترکیه.در.
ایران.مورد.افراط.و.تفریط.قرار.گرفته.اس��ت،.یادآور.شد:.
متاسفانه.در.دولت.قبل.به.علت.فشار.برای.انعقاد.تجارت.
ترجیحی.با.ترکیه،.نظرات.مخالفان.چندان.در.نظر.گرفته.
نش��د.و.در.دول��ت.یازدهم.و.پ��س.از.انعق��اد.تفاهم.نامه.
ترجیح��ی.نیز.به.دلی��ل.قضاوت.ه��ای.متعصبانه.صدای.

صاحب.نظران.و.کارشناسان.شنیده.نشده.است.
او.با.بیان.اینکه.یک��ی.از.جاذبه.های.انعقاد.تفاهم.نامه.
ترجیح��ی.ای��ران.و.ترکیه،.بسترس��ازی.ب��رای.حضور.
س��رمایه.گذاران.ت��رک.در.ای��ران.اس��ت،.اضاف��ه.کرد:.
ترک.ه��ا.به.دلیل.موقعیت.و.ویژگی.ه��ای.ایران.ازجمله.
دسترس��ی.به.منابع.انرژی.ارزان.قیمت.و.نیروی.انسانی.
تحصیل.ک��رده.بس��یار.عالقه.مند.به.س��رمایه.گذاری.در.
ایران.هس��تند،.ب��ه.این.طریق.م��ا.می.توانیم.تکنولوژی.
ترکیه.را.در.داخل.کشور.داشته.باشیم.و.کیفیت.تولیدات.

داخلی.را.ارتقا.دهیم.
عباس��قلی.ب��ا.ابراز.نگرانی.نس��بت..به.از.دس��ت.دادن.
ب��ازار.کش��ورهای.هدف.به.عل��ت.پایین.ب��ودن.کیفیت.
برخ��ی.تولی��دات،.تصریح.کرد:.نبای��د.فراموش.کنیم.که.
بازار.بس��یاری.از.کش��ورها.از.جمله.عراق،.افغانس��تان.و.
کش��ورهای.س��ی.آی.اس.را.به.دلیل.ضع��ف.در.کیفیت.
برخی.محصوالتمان.از.دس��ت.داده.ای��م،.اگر.می.خواهیم.
این.اتفاق.تکرار.نشود.باید.کیفیت.تولید.را.افزایش.دهیم.
و.حمای��ت.از.بخش.ه��ای.تولیدی.هم.ب��ا.هدف.افزایش.

کیفیت.باش��د،.اما.ای��ن.موضوع.با.ایج��اد.رقابت.حاصل.

خواهد.شد..وی.با.تاکید.بر.اینکه.تعرفه.ترجیحی.با.ترکیه.

یکی.از.ابزاره��ای.مهم.در.بومی.س��ازی.تکنولوژی.های.

تولیدی.ترکیه.و.ایجاد.رقابت.و.کیفی.س��ازی.محصوالت.

ایرانی.اس��ت،.اف��زود:.تولیدکنندگان.ما.بای��د.به.این.باور.

برس��ند.که.در.بخش.هایی.که.در.توان.آنهاس��ت.کیفیت.

کاالهایش��ان.را.افزای��ش.دهن��د.و.در.بخش.هایی.که.به.

تنهای��ی.ق��ادر.به.کیفی.س��ازی.تولیداتش��ان.نیس��تند.با.
سرمایه.گذاران.خارجی.مشارکت.کنند.

مدیرکل.دفتر.نمایندگی.های.س��ازمان.توس��عه.تجارت.

گفت:.اگر.ما.خواهان.پیوس��تن.به.سازمان.تجارت.جهانی.

هس��تیم.باید.به.تجارت.ترجیحی.نگاه.حرفه.ای.داش��ته.

باشیم،.ممکن.است.که.با.اجرایی.شدن.این.نوع.تعرفه.ها.

بخش.های��ی.از.تولی��د.در.کوتاه.مدت.تحت.الش��عاع.قرار.

گیرد،.اما.تامین.منافع.ملی.مانند.رونق.تولید،.دسترس��ی.

ب��ه.بازارهای.جدید،.جذب.س��رمایه.گذار.خارجی.و.انتقال.

تکنولوژی.روز.دنیا.به.کشور.نتایج.مطلوبی.است.که.نباید.
از.آنها.چشم.پوشی.کرد..

 برخورد غیرحرفه ای منتقدان با تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه
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پنجره.ایرانیان:.بنا.بر.اظهارت.رئیس.قرارگاه.حماس��ه.

اقتص��ادی،."خان��ه.تجارت.ایران.و.آمری��کا" به.منظور.

جذب.س��رمایه.های.ایرانیان.س��اکن.در.این.کش��ور.و.

س��رمایه.گذاری.های.مشترک.تشکیل.ش��د..این.مراکز.

پیش.تر.در.کشورهایی.نظیر.آلمان،.ایتالیا،.ترکیه.و.چین.
تشکیل.شده.بودند.

به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.رئیس.قرارگاه.حماسه.
اقتصادی.اظهار.داش��ت:."خانه.تجارت.ایران.و.آمریکا" 
ب��رای.ج��ذب.س��رمایه.های.ایرانیان.در.این.کش��ور.و.

سرمایه.گذاری.های.مشترک.تشکیل.شد.
علیرضا.ناطقی.با.اعالم.این.خبر.افزود:.52هزار.بنگاه.
اقتص��ادی.تعطیل.یا.نیمه..تعطیل.داریم.که.در.8.س��ال.

گذشته.از.مسیر.تولید.خارج.شده.اند.
رئیس.قرارگاه.حماس��ه.اقتصادی.خاطرنشان.کرد:.این.
ام��ر.نتیجه.افزایش.تورم،.عدم.تخصی��ص.منابع.به.تولید،.

تحریم.و.غیره.است.
این.در.حالی.اس��ت.ک��ه.راه.اندازی.دوب��اره.آنها.نیاز.به.
93هزار.میلیارد.تومان.سرمایه.دارد.که.به.تولید.اختصاص.

نیافته.است.
مسئول.تأس��یس.خانه.های.تجارت.ایران.در.خارج.از.
کشور،.ادامه.داد:.خیلی.از.این.تولید.کنندگان.ورشکسته.
و.در.زندان.هس��تند.که.ما.به.صورت.م��ورد.به.مورد.در.

صدد.حل.و.فصل.آنها.هستیم.
وی.اظهار.داشت:.اولین."خانه.تجارت.ایران" در.سال.
80.در.دوبی.راه.اندازی.شد؛.اما.به.دلیل.عدم.حمایت.های.
دولت.های.نهم.و.دهم.این.خانه.ها.نتوانستند.به.فعالیت.

خود.ادامه.دهند.و.تعطیل.شدند.
ناطقی.تأکید.کرد:.از.س��ال.گذش��ته.راه.اندازی.مجدد.
خانه.های.تجارت.در.کشورهای.مختلف.آغاز.شده.است،.
و.در.برخی.از.کشور.ها.نظیر.آلمان،.ایتالیا،.ترکیه.و.چین.
تشکیل.ش��ده.اند.و.چند.ماه.است.که.فعالیت.های.خود.

را.آغاز.کرده.اند.
وی.بیان.داش��ت:.هفته.گذش��ته.)مرداد.ماه(.نیز.خانه.

تجارت.ایران.در.آمریکا،.توسط.بخش.خصوصی.در.این.
کشور.آغاز.به.کار.کرد.

.رئی��س.ق��رارگاه.حماس��ه.اقتصادی.اظهار.داش��ت:.

خانه.تجارت.تش��کل.مستقلی.است.که.به.اتاق.اصناف.

ی��ا.بازرگان��ی.و.س��ایر.تش��کل.ها.ارتباطی.ن��دارد.و.در.

کشور.های.مختلف.دنیا.با.توجه.به.ظرفیت.های.موجود.
شکل.می.گیرد.

وی.تصری��ح.کرد:.این.خانه.ها.در.واقع.ش��رکت.های.

تجاری.هس��تند.ک��ه.50.درصد.آن.ایران��ی.بوده.و.50.
درصد.مربوط.به.کشور.میزبان.است.

ناطق��ی.با.تذکر.اینکه.مش��کلی.برای.تأس��یس.خانه.

تجارت.ای��ران.و.آمریکا.وجود.ندارد،.اظهار.داش��ت:.تا.

به.امروز.این.خانه.در.جمهوری.اس��المی.ایران.تأسیس.

نش��ده.و.تنها.خانه.تجاری.ایران.و.آمریکا.در.این.کشور.
تأسیس.شده.است.

.رئیس.قرارگاه.حماس��ه.اقتص��ادی.با.بیان.اینکه.این.

خانه.هنوز.فعالیت.رسمی.خود.را..در.ایالت.متحده.شروع.

نکرده.اس��ت،.بیان.داشت:.در.خانه.ایران.وآمریکا.بیشتر.

تالش.ش��ده.است.که.سرمایه.های.ایرانیانی.که..در.این.

کش��ور.زندگی.می.کنند.و.به.فعالیت.تجاری.مش��غول.
هستند،.جذب.شود.

ناطقی.یادآور.شد:.با.ایجاد.یک.امنیت.سرمایه.گذاری.

به.دنبال.آوردن.این.س��رمایه.ها.به.داخل.کشور.هستیم.

که.به.تقویت.بنیه.تولید.کش��ور.منجر.ش��ده.و.ش��رایط.
سرمایه.گذاری.خارجی.ها.در.ایران.فراهم.می.شود.

رئی��س.قرارگاه.حماس��ه.اقتصادی.در.ادامه.س��خنان.

خود.اظهار.داشت:.بر.اساس.احکام.اقتصاد.مقاومتی،.ما.

بیش��تر.از.اینکه.به.واردات.فکر.کنیم.به.صادرات.توجه.

داریم.و.قصد.ما.این.اس��ت.که.ص��ادرات.ایران.به.این.

کشور.جهش��ی.ویژه.با.توجه.به.بازار.مناسب.در.آمریکا.
داشته.باشد.

وی.در.پای��ان.اظهار.داش��ت:.خانه.تجارت.تش��کل.

خصوصی.و..مستقل.اس��ت.که..برای.تأسیس.خانه.در.
کشورهای.مختلف،.نیاز.به.مجوز.دولت.ندارد.

 تشکیل خانه تجارت ایران و آمریکا

.پنجره.ایرانیان:.معاون.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.و.رییس.سازمان.توسعه.تجارت.

گف��ت:.از.جانب.دولت.جمهوری.اس��المی.ایران.و.عراق.تالش.های.بس��یاری.صورت.

می.گیرد.که.فضای.اقتصادی.مناس��بی.فراهم.ش��ود.تا.گمرکات.کش��ور.بیست.و.چهار.

ساعته.فعالیت.کنند.و.تعطیلی.نداشته.باشند.تا.مبادله.کاال.با.عراق.به.نحو.مطلوب.تری.
انجام.شود..

ب��ه.گزارش.ایس��نا،.ولی.اهلل.افخمی.راد،.معاون.وزیر.صنعت،.مع��دن.و.تجارت.با.بیان.

اینکه.مش��کالت.صادراتی.به.عراق.به.دو.بخش.تقس��یم.می.شود،.اظهار.داشت:.برخی.

مش��کالت.به.دلیل.مس��ائل.مرتبط.با.مرز.و.انتقال.کاالس��ت.و.مشکالت.نقل.و.انتقال.

پول.نیز.از.جمله.موضوعات.بسیار.مهمی.است.که.صادرکنندگان.برای.تجارت.با.عراق.
با.آن.مواجه.هستند..

معاون.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.بخش.دیگری.از.مشکالت.را.مربوط.به.مسائل.

داخل��ی.عراق.و.موضوع��ات.مرتبط.با.داعش.عنوان.کرد.و.اف��زود:.قطعا.هر.چه.زودتر.

عراق.به.امنیت.و.آس��ایش.برسد.و.دولت.مرکزی.عراق.تسلط.و.کنترل.کافی.را.بر.کل.

کش��ور.داشته.باشد،.شرایط.مناسب.تری.برای.مردم.عراق.به.وجود.خواهد.آمد.و.به.طور.

طبیعی.توس��عه.اقتصادی.در.عراق.راحت.تر.انجام.خواهد.شد.و.در.این.شرایط.مبادالت..
ما.با.عراق.افزایش.پیدا.خواهد.کرد.

افخم��ی.راد.ب��ا.بیان.اینکه.عراق.دومین.ش��ریک.تجاری.ما.پس.از.چین.محس��وب.

می.شود،.گفت:.امیدواریم.با.برطرف.شدن.برخی.مشکالت.باقی.مانده.حجم.تجارت.ما.
با.این.کشور.افزایش.یابد..

معاون.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.ادامه.داد:.به.این.منظور.آنچه.را.در.توان.سازمان.

توسعه.تجارت.در.ارتباط.با.تسهیل.تجارت.با.عراق.باشد.انجام.می.دهیم.و.در.این.زمینه.
نیز.اقداماتی.انجام.شده.است..

 فعالیت گمرک ایران و عراق ۲4 ساعته می شود
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پنجره.ایرانیان:.لفظ.امضاءفروش��ی.اطمینان.را.از.جامعه.
مهندسی.سلب.می.کند....

به.گزارش.صما،.رییس.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.

اس��تان.تهران.با.اشاره.به.ضرورت.رعایت.اخالق.حرفه.ای.

در.میان.اعضای.نظام.مهندس��ی.گفت:.امانتداری.و.انجام.

تکالیف.حرفه.ای.مهندس��ان.در.قبال.کارفرما.و.بهره.بردار.
تعریف.ملموسی.از.اخالق.حرفه.ای.مهندسی.است.

سعید.غفرانی.با.بیان.اینکه.رعایت.مباحث.مقررات.ملی.

ساختمان.در.ساخت.و.ساز.به.مثابه.رعایت.اخالق.حرفه.ای.

اس��ت،.تاکید.کرد:.رعایت.مباح��ث.22.گانه.مقررات.ملی.

س��اختمان.در.ساخت.و.ساز.خود.موجب.حفظ.سرمایه.ملی.

و.رعایت.حقوق.بهره.برداران.اس��ت.و.مهندسان.با.رعایت.

ای��ن.مباحث.قانونی.در.س��اخت.و.س��از.می.توانند،.اخالق.
حرفه.ای.مهندسی.را.رعایت.کنند.

غفرانی.تعهد.مهندس��ان.را.مص��داق.دیگری.از.اخالق.

حرفه.ای.مهندس��ان.دانست.و.اظهار.داشت:.تعهد.مهندس.

در.قب��ال.بهره.بردار.و.ایجاد.اطمینان.خاطر.به.آنان.می.تواند.
تعریف.دیگری.از.اخالق.حرفه.ای.مهندسان.باشد.

رییس.سازمان.نظام.مهندس��ی.ساختمان.استان.تهران.

در.پاسخ.به.اینکه.آیا.تاکنون.نظام.مهندسی.توانسته.است.

جای��گاه.واقعی.خود.را.در.برابر.جامعه.و.بهره.بردار.کس��ب.

کند،.گفت:.متاس��فانه.س��ازمان.نظام.مهندسی.تا.به.امروز.

موفق.به.کس��ب.جایگاه.واقعی.خ��ود.در.قبال.بهره.بردار.و.

جامعه.نشده.است.و.هنوز.در.باور.مالکان.و.بهره.برداران.که.

مخاطبان.اصلی.سازمان.نظام.مهندسی.هستند،.اعتمادی.

به.این.س��ازمان.نیس��ت..غفرانی.اعتمادس��ازی.را.راهکار.

اصلی.برای.رس��یدن.نظام.مهندسی.به.جایگاه.واقعی.خود.

عنوان.کرد.و.ادامه.داد:.متاس��فانه.سازمان.نظام.مهندسی.

از.این.خال.که.عدم.کس��ب.جایگاه.واقعی.است،.روزبه.روز.

ضربه.دیده.و.همچنین.کش��ور.در.مسیر.حفظ.سرمایه.ملی.
در.صنعت.ساخت.و.ساز.دچار.لطماتی.شده.است.

وی.با.بیان.اینکه.دستگاه.های.مدیریت.شهری،.همکاری.

الزم.را.با.نظام.مهندس��ی.انجام.نمی.دهند،.گفت:.در.حال.

حاضر.تراکم.فروشی.معضل.اصلی.بازار.ساخت.و.ساز.است.

و.این.خود.نقض.حقوق.ش��هروندی.است.و.افرادی.که.با.

دس��تکاری.طرح.تفصیلی.ضربه.به.حوزه.صنعت.ساختمان.
می.زنند.در.برابر.شهروندان.مسئول.هستند..

غفرانی.همچنین.در.واکنش.به.مس��ئله.امضاءفروشی.

تاکید.کرد:.به.ش��خصه.موافق.بکارگیری.این.واژه.برای.

این.تخلف.نیس��تم..این.معضل.را.می.ت��وان.با.واژه.عدم.

تعهد.برخی.از.مهندسان.یاد.کرد؛.چرا.که.بکارگیری.واژه.

امضافروش��ی.می.تواند.تالش.جمع.کثیری.از.مهندس��ان.

را.زیر.س��وال.برد.و.عدم.اطمینان.را.در.جامعه.مهندس��ی.
نشر.دهد.

 رعایت مقررات ملی مصداق اخالق حرفه ای مهندسی

ره
نج

ر پ
بـا

اخ

پنجره.ایرانیان:.4.تا.6.ماه.آینده.زمانی.اس��ت.ک��ه.تحریم.ها.به.صورت.عملی.لغو.خواهند.

شد،.دیگر.در.آن.هنگام.تبادالت.مالی.با.ایران.دشوار.نبوده.و.پول.های.ایران.نیز.در.بانک.های.
خارجی.قابل.دسترسی.خواهد.بود..

به.گزارش.اینپیا،.صبح.روز.6.مرداد.ماه.اتاق.ایران.میزبان.گروه.مذاکره.کننده.هسته.ای.بود.

که.دستاوردهای.مذاکرات.و.روش.لغو.تحریم.ها.را.برای.بخش.خصوصی.تشریح.کرد..در.این.

جلس��ه.تخت.روانچی.عضو.تیم.مذاکره.کننده.ضمن.تش��ریح.نحوه.توافق.و.چگونگی.فعالیت.

هسته.ای.ایران،.اظهار.داشت:.صنعت.هسته.ای.همچون.صنایع.دیگر.نیست.که.با.احداث.یک.

کارخانه.بتوان.به.س��رعت.تولید.را.آغاز.کرد..وی.ادام��ه.داد:.ما.در.مذاکرات.پذیرفته.ایم.که.در.

نطنز.5.تا.6.هزار.س��انترفیوژ.و.در.فوردو.1044.س��انترفیوژ.داش��ته.باشیم،.البته.فوردو.به.یک.

مرکز.تحقیقات.هس��ته.ای.تبدیل.خواهد.ش��د..در.اراک.نیز.آب.سنگین.را.با.طراحی.جدید.نگه.

خواهیم.داش��ت..وی.با.بیان.این.که.این.طراحی.جدید.را.با.همکاری.بین.المللی.انجام.خواهیم.

داد،.گفت:.نکته.مهم.این.است.که.فضا.تا.پیش.از.مذاکرات.تقابل.بود،.اما.با.مذاکرات.این.فضا.
در.حال.تبدیل.شدن.به.تعامل.است..

در.این.توافقنامه.زمینه.برای.همکاری.گروه.1+5.در.زمینه.سوخت.نوین.و.امنیت.هستهای.

مهیا.ش��ده.اس��ت..وی.با.اظهار.این.که.ما.در.این.مذاکرات.جنگیده.ایم،.گفت:.بر.اساس.نقشه.

راه.پس.از.10.س��ال.پرونده.در.ش��ورای.امنیت.بس��ته.خواهد.ش��د..در.زمینه.تحریم.ها.نیز.این.

مقام.مسئول.عنوان.کرد:.در.قطعنامه.شورای.امنیت.همه.قطعنامه.های.گذشته.لغو.خواهد.شد..

تحریم.ه��ای.اروپا.و.آمریکا.نیز.از.زمان.اجرای.قطعنامه،.در.موارد.تحریم.های.تجاری،.بانکی.و.

اقتصادی.نیز.لغو.خواهند.شد..وی.لغو.این.تحریم.ها.را.شامل.بانکی،.بیمه،.مالی،.سرمایه.گذاری.

پتروش��یمی،.کشتیرانی،.حمل.و.نقل.و.....دانست..عالوه.بر.این.آمریکایی.ها.متعهد.شده.اند.در.

زمینه.فروش.و.اجاره.هواپیما.نیز.این.کار.را.انجام.دهند..
وی.لغ��و.تحریم.ه��ا.را.مش��مول.تحریم.های.ثانویه.عن��وان.کرد.و.گفت:.ب��ه.دلیل.این.که.
تحریم.های.اولیه.مبنای.هسته.ای.نداشته.اند،.بنابراین.آنها.لغو.نخواهند.شد..البته.در.تحریم.های.
اولیه.موسس��ات.آمریکایی.بدون.اجازه.از.خزانه.داری.بان��ک.امریکا.اجازه.فعالیت.ندارند..تخت.
روانچی.گفت:.توافق.در.حال.بررس��ی.در.نهادهای.قانونی.دو.کش��ور.ایران.و.آمریکاس��ت.و.تا.
آن.زمان.نه.ما.در.فعالیت.های.هس��ته.ای.تغییری.خواهیم.داد.و.نه.آنها.در.زمینه.اجرایی.کردن.
قطعنامه.کاری.انجام.خواهند.داد..در.صورت.عدم.وجود.مشکل.در.زمینه.تایید.قطعنامه،.آمریکا.
و.اروپا.به.صورت.رسمی.تحریم.ها.را.لغو.خواهند.کرد..وی.گفت:.4.تا.6.ماه.آینده.زمانی.است.
که.تحریم.ها.به.صورت.عملی.لغو.خواهند.شد،.دیگر.در.آن.هنگام.تبادالت.مالی.با.ایران.دشوار.

نبوده.و.پول.های.ایران.نیز.در.بانک.های.خارجی.قابل.دسترسی.خواهد.بود..
ناصری.دیگر.عضو.مذاکره.کننده.هس��ته.ای.نیز.در.این.جلس��ه،.توافق.اخیر.را.از.نظر.ماهیت.
و.شکلی.در.دو.قرن.اخیر.و.در.تاریخ.جهان.مدرن.بی.سابقه.دانست.و.گفت:.آن.چه.که.حاصل.
شده.این.است.که.اراده.آمریکا.تا.پیش.از.این.معطوف.بر.متوقف.کردن.برنامه.هسته.ای.ایران.
و.مخالفت.با.آن.بود..آمریکا.در.اصل.مخالف.غنی.س��ازی.بود.که.متاس��فانه.به.دلیل.برخی.از.
بی.مباالتی.های.صورت.گرفته.در.گذش��ته،.توانست.بسیاری.از.کشورها.را.در.این.زمینه.با.خود.
همراه.سازد..ناصری.ادامه.داد:.با.این.وجود.و.با.یک.برنامه.مدبرانه.و.توانایی.های.کم.نظیر.در.
زمینه.دیپلماسی.و.در.مدت.دو.سال.و.اندی،.ورق.برگشت..روحانی.در.این.زمینه.سه.وعده.داده.
بود.که.در.حال.محقق.شدن.است؛.نخست.آن.که.سطح.مذاکرات.را.باال.ببرد،.دوم.آن.چه.که.
مربوط.به.برنامه.هس��ته.ای.اس��ت.حفظ.شود.و.سوم.لغو.تحریم.ها..که.به.زعم.بنده.این.موارد.تا.

حدود.زیادی.در.حال.تحقق.است.

 حداکثر تا 6 ماه آینده لغو تحریم ها عملیاتی می شوند
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 طرح وزیر برای دورۀ پساتحریم

پنج��ره.ایرانیان:.وزی��ر.صنعت.با.برش��مردن.رئوس.کلی.

برنامه.های.دولت.برای.شرایط.نوین.پیش.رو.از.از.ارایه.طرحی.

برای.بخ��ش.صنعت،.معدن.و.تجارت.در.دوران.پس��اتحریم.
خبر.داد..

به.گزارش.خبرگزاری.مه��ر،.محمدرضا.نعمت.زاده.از.تدوین.

برنامه.های.اجرایی.بخش.صنعت،.مع��دن.و.تجارت.در.دوران.

پساتحریم.خبرداد.و.گفت:.پیشنهادهای.الزم.در.این.خصوص.
تدوین.و.به.رئیس.جمهوری.تقدیم.شده.است.

وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.با.اشاره.به.توافقات.انجام.شده.

ایران.و.1+5،.افزود:.کار.بزرگی.انجام.ش��ده.و.همه.باید.در.این.

راس��تا.نهایت.تالش.و.همت.خود.را.مبذول.دارند.تا.با.ش��رایط.

ایجاد.شده.بخش.صنعت،..معدن.و.تجارت.بتواند.به.عنوان.یک.
امتیاز،.اقدامات.خود.را.به.پیش.برد.

وی.با.اشاره.به.ارائه.پیشنهادات.و.برنامه.های.اجرایی.در.سه.

بخ��ش.صنعت،.معدن.و.تجارت.در.دوران.پس��اتحریم.تصریح.

کرد:..در.بخش.صنعت،.مذاکره.با.ش��رکت.های.معتبر.و.صاحب.

نام.و.فناوری.در.راستای.سرمایه.گذاری.مشترک،.ارتقای.توان.

مدیریت.فن��اوری.و.بازاریاب��ی،.طراح��ی.و.تولید.محصوالت.

رقابت.پذیر،.صادرات.حداقل.30.درصد.از.محصوالت.تولیدی،.

ارتقای.توان.تحقیقاتی،.فناوری.و.برندس��ازی.داخلی.و.استفاده.

از.منابع.و.تسهیالت.خارجی.از.جمله.رئوس.مهمترین.اقداماتی.
است.که.باید.در.بخش.صنعت.صورت.بگیرد..

نعم��ت.زاده،..اولویت.همکاری.ه��ا.را.در.زمینه.های.صنایع.و.

قطعات.خودرو،.صنایع.معدنی،.صنایع.شیمیایی.و.پتروشیمیایی،.

صنایع.برق،.الکترونیک.و.مخابرات،.طراحی.و.س��اخت.ماشین.

آالت.و.تجهی��زات.خطوط.تولید.و.طراح��ی.و.تولید.تجهیزات.
زیست.محیطی.و.صنایع.پیشرفته.پزشکی.ذکر.کرد.

وزی��ر.صنعت،.معدن.و.تجارت.در.ادام��ه.زمینه.های.فعالیت.

بیش��تر.در.بخ��ش.تج��ارت.را.مورد.اش��اره.ق��رار.داد.و.افزود:.

سرمایه.گذاری.فروشگاه.های.زنجیره.ای.معتبر.در.داخل.کشور،.

ایجاد.مش��ارکت.های.تجاری.صادراتی،.بهره.گیری.از.ظرفیت.

واردات.کاال.برای.انتقال.دانش.فنی.و.همچنین.سرمایه.گذاری.

ب��رای.مصارف.داخ��ل.و.بازارهای.صادراتی.نی��ز.از.مهمترین.
مسائل.مطرح.شده.در.بخش.تجارت.خواهد.بود.

نعمت.زاده.در.ادامه.س��خنان.خ��ود.اهمیت.بهره.وری.را.مورد.

تاکید.ق��رار.داد.و.گفت:.بدون.به��ره.وری.نمی.توانیم.به.دنبال.

رقابت.پذیری.در.کشور.باشیم.و.پیشنهاد.می.کنم.در.این.رابطه.
از.مشاوران.خارجی.در.صنایع.مختلف.بهره.گیری.شود.

وی.همچنین.موضوع.بازاریابی.و.ایجاد.و.خلق.پول.را.در.این.

بین.مه��م.ارزیابی.کرد.و.افزود:.باید.از.طریق.ارائه.راهکارهای.

مناس��ب.و.خلق.فکر.و.اندیش��ه.ب��ه.دنبال.باز.ک��ردن.درهای.
بیشتری.از.دنیا.به.روی.خود.باشیم.

وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.با.اشاره.به.ضرورت.تدوین.سند.

برنامه.راهبردی.استراتژیک.صنعت،.افزود:.این.سند.راهنمایی.

اصل��ی.برای.صنعتگ��ران.و.مردم.که.خواه��ان.حضور.در.این.
عرصه.هستند،.خواهد.بود.

وزی��ر.صنعت،..معدن.و.تجارت.در.ادامه.با.اش��اره.به.وضعیت.

این.بخش.از.اقتصاد.کشور،.یادآور.شد:.خوشبختانه.توانستیم.با.

تدابیر.الزم.سال.93.را.به.خوبی.پشت.سرگذاشته.و.رشد.منفی.
دو.ساله.را.تبدیل.به.رشد.مثبت.کنیم.

وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.گفت:.بحث.نقدینگی.و.اصالح.

نظام.بانکی.کش��ور.مبح��ث.مهم.ما.خواهد.بود.ک��ه.آن.را.در.

شورای.پول.و.اعتبار.با.جدیت.پیگیری.خواهیم.کرد،.چرا.که.با.

شرایط.و.بینش.های.موجود.کشور،.ضرورت.اصالح.نظام.بانکی.
بیش.از.گذشته.است.

به.گفت��ه.وی،.این.نظام.پولی.و.بانکی.جوابگوی.تحولی.که.

ما.را.به.سوی.یک.رونق.اقتصادی.برساند،.نخواهد.بود،.چراکه.

6.7.درصد.رشد.بخش.صنعت،.9.8.درصد.رشد.بخش.معدن.و.

3.7.درصد.بخش.بازرگانی.نشان.دهنده.حرکت.سازنده.و.رو.به.
رشد.در.این.بخش.از.اقتصاد.کشور.است.

پنجره.ایرانیان:.هفدهمین.نمایش��گاه.صادراتی.جمهوری.اس��المی.ایران.همزمان.

با.نمایش��گاه.اکسپو.ارمنس��تان.)PanArmenia Expo 2015(.از.تاریخ.16.تا.
19.مهرماه.سال.جاری.در.محل.نمایشگاه.های.بین.المللی.ایروان.برگزار.خواهد.شد..
به.گزارش.اینپیا،.این.نمایشگاه.با.توجه.به.همکاری.ویژه.کشور.ارمنستان.و.همچنین.
حضور.کش��ورهای.خارجی.در.بخش.های.متنوعی.از.قبیل.صنعت،.فناوری.اطالعات،.
صنای��ع.کش��اورزی.و.غذایی،.لوازم.خانگ��ی،.حمل.و.نقل،.خودرو،.ان��رژی،.معدن.و.

ماش��ین.آالت،.پتروش��یمی،.پلیمر.و.پالستیک،.بهداشتی،.ش��وینده.و.آرایشی.برگزار.

خواهد.شد..بر.اساس.این.گزارش.نمایشگاه.مزبور.توسط.اتاق.مشترک.بازرگانی.ایران.

و.ارمنس��تان.و.با.همکاری.و.مشارکت.اتاق.ایران.برگزار.خواهد.شد..در.این.نمایشگاه.

زمینه.برای.فعاالن.تولید.و.صنعتگران.کش��ور.جهت.ارائه.دستاوردها.و.توانمندی.های.

خود.در.زمینه.تجارت.و.صادرات.پایدار.و.بلندمدت.با.ارائه.خدمات.به.کشور.ارمنستان.
و.کشورهای.مشترک.المنافع.به.ویژه.فدراسیون.روسیه.فراهم.است...

پنجره.ایرانی��ان:.وزیر.تعاون،کار.و.رفاه.اجتماعی.با.بیان.این.که.تعاونی.ها.900هزار.

واحد.مس��کونی.س��اخته.و.تحویل.دادند،.گفت:.در.طرح.مس��کن.مهر.افراد.را.به.اسم.
تعاونی.ها.سامان.دادند،.در.حالی.که.اصال.تعاونی.در.کار.نبوده.است.

علی.ربیعی.در.حاش��یه.افتتاحیه.پانزدهمین.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.

در.خصوص.ساخت.مسکن.مهر.توسط.شرکت.های.تعاونی.عنوان.کرد:.به.دلیل.وجود.

نظارت.در.ساخت.مسکن.تعاونی،.این.بخش.سرجمع.توانسته.تولیدات.قابل.قبولی.ارائه.

دهد.که.از.نظر.مقاومت.نیز.ساختمان.ها.استحکام.بیشتری.دارند.و.از.سویی.هزینه.تمام.

شده.کمتری.نیز.داریم.
وزیر.کار.با.اعالم.اینکه.تعاونی.ها.900.هزار.واحد.مس��کونی.ساخته.و.تحویل.دادند،.

اظهار.داشت:.همچنین.400.هزار.واحد.دیگر.نیز.در.دست.ساخت.داریم.
ربیعی.با.انتقاد.از.اینکه.در.طرح.مس��کن.مهر.افراد.را.به.اسم.تعاونی.ها.سامان.دادند،.
در.حالی.که.اصال.تعاونی.در.کار.نبوده.اس��ت،.افزود:.در.بخش��ی.از.این.موارد.تا.چند.
س��ال.آینده.باید.س��اختمان.های.ایجاد.ش��ده.به.دلیل.بنیان.ضعیف.و.مصالح.نامناسب.

تخریب.شوند.

 نمایشگاه صادراتی پلیمر و پالستیک در ارمنستان برگزار می شود 

 مسکن مهر کار افراد و نه تعاونی ها بود
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.پنجره.ایرانیان:.»نمایش��گاه.بی��ن.المللی.تخصصی.

مواد.اولیه،.تجهیزات.و.تکنولوژی.صنایع.پالس��تیک.و.

رزین«..از.ششم.تا.نهم.بهمن.1394،.در.کشور.روسیه.
برگزار.می.شود..

به.گ��زارش.رواب��ط.عموم��ی.انجمن.مل��ی.صنایع.

پالس��تیک.و.پلیم��ر.ایران.)اینپی��ا(،.بناب��ر.اظهار.نظر..

متخصص��ان،.یک��ی.از.راه.ه��ای.برق��راری.ارتب��اط.با.

بازارهای.کش��ورهای.دیگر.و.توس��عه.صادرات.حضور.

در.نمایش��گاه.های.بین.المللی.اس��ت؛.در.همین.راستا.

بازار.آس��یای.میانه.یکی.از.بازارهای.مهم.برای.صنعت.
پالستیک.ایران.به.شمار.می.آید..

یکی.از.فرصت.های.پیش.رو.برای.توس��عه.صادرات.

صنعت.پالس��تیک،.»نمایش��گاه.بین.المللی.تخصصی.

مواد.اولیه،.تجهیزات.و.تکنولوژی.صنایع.پالس��تیک.و.

رزین«.روس��یه.اس��ت.که..مهمترین.نمایشگاه.صنعت.
برای.روسیه.و.منطقه.به.شمار.می.آید..

تاریخ.برگزاری.نمایش��گاه.اینترپالستیکای.مسکو،.6.

ت��ا.9.بهم��ن.1394،.)26.تا.29.ژانوی��ه.2016(.اعالم.
شده.است..

محص��والت.این.نمایش��گاه.در.15.دس��ته.از.جمله:.

ماش��ین.آالت.و.تجهی��زات.برای.صنایع.الس��تیک.و.

پالستیک،.ماشین.آالت.و.تجهیزات.برای.آماده.سازی.

و.بازیافت،.ماشین.آالت.و.تجهیزات.برای.اتمام،.تزئین،.

چ��اپ.و.عالمت.گذاری،.ماش��ین.آالت.برای.پردازش،.

ماش��ین.آالت.پس.از.پردازش،.دس��تگاه.جوش،.ابزار.

و.تجهی��زات.جنبی،.اندازه.گیری،.کنت��رل.و.تجهیزات.

برای.آزمایش،.قطعات.و.اجزای.س��ازنده،.مواد.اولیه.و.

تجهیزات.جانبی،.پالس��تیک.و.محصوالت.الستیکی،.

حمل.و.نقل،.فناوری.ذخیره.س��ازی.برای.پالس��تیک.و.

صنای��ع.الس��تیک،.خدمات.برای.پالس��تیک.و.صنایع.
الستیک.قابل.دسته.بندی.است....

مخاطبان.اصلی.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.مواد.

اولیه،.تجهیزات.و.تکنولوژی.صنایع.پالستیک.و.رزین.

روس��یه.)interplastica(.را.تولیدکنن��دگان.مواد.

اولیه،.تولیدکنندگان.پالستیک.و.محصوالت.الستیکی.
تشکیل.می.دهند..

در.این.نمایشگاه.همچنین.گروه.هدف.تولیدکنندگان.

پالس��تیک.و.محص��والت.الس��تیکی.ش��امل.صنایع.

ش��یمیایی،.تولیدکنندگان.ماش��ین،.صنعت.بسته.بندی،.

صنعت.خ��ودرو،.هوافضا،.برق،.الکترونیک،.س��اخت.و.

ساز.و.مس��کن،.تکنولوژی.پزش��کی،.مهندسی.دقیق،.

اپتیک،.فناوری.انرژی،.فتوولتائیک،.کشاورزی،.ورزش.
و.اوقات.فراغت.عنوان.شده.است...

وزارت.صنایع.و.انرژی.فدراس��یون،.روس��یه،.وزارت.

آموزش.و.پرورش.و.علوم.فدراس��یون.روس��یه،.دولت.

 ZAO"شهر.مس��کو.و.انجمن.روسی.صنایع.شیمیایی
Roschimneft" .حامی��ان.اصلی.این.نمایش��گاه.

اعالم.شده.اند...
.بناب��ر.گزارش.پای��گاه.خبری.نمایش��گاه.بین.المللی.
تخصصی.م��واد.اولیه،.تجهی��زات.و.تکنولوژی.صنایع.
پالستیک.و.رزین.روسیه،.در.این.نمایشگاه.تقریبا.700.
غرفه.دار.از.32.کش��ور.و.ح��دود.19،000.بازدید.کننده.
از.روس��یه.و.کش��ورهای.مستقل.مش��ترک.المنافع.در.

نمایشگاه.شرکت.می.کنند..
..این.نمایش��گاه.در.فضایی.به.مس��احت.12.هزار.و.

565.متر.مربع.برگزار.می.شود.
عالقمندان.برای.ثبت.نام.و.شرکت.در.این.نمایشگاه.
و.دسترس��ی.به.اطالعات.بیش��تر.می.توانند.به.وبسایت.

این.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

 نمایشگاه اینترپالستیکا در روسیه برگزار می  شود

پنج��ره.ایرانیان:.وزیر.صنعت،.مع��دن.و.تجارت.با.بیان.این.ک��ه.در.زمینه.فناوری.

از.س��ایر.کش��ورها.بس��یار.عقب.مانده.ایم،.گفت:.بدون.فناوری.نمی.ت��وان.صنعت.را.
رقابت.پذیر.کرد.و.باید.مرکزی.برای.ارتقاء.فناوری.ایجاد.شود.

به.گزارش.شبکه.اطالع.رس��انی.شاتا،.محمدرضا.نعمت.زاده.در.مراسم.نکوداشت.و.

تجلیل.از.خدمات.هیأت.رئیس��ه.اتاق.ایران.در.مش��هد.مقدس.اظهار.داشت:.در.کشور.

دانشگاه.های.بسیار.خوبی.وجود.دارد،.اما.در.زمینه.فناوری.از.سایر.کشورها.بسیار.عقب.

مانده.ایم..وی.گفت:.بدون.فناوری.نمی.توان.صنعت.را.رقابت.پذیر.کرد.و.باید.مرکزی.
برای.ارتقاء.فناوری.ایجاد.شود.

وزیرصنعت،.معدن.وتجارت.با.اشاره.به.اهمیت.سهم.کارآفرینان.و.فعاالن.اقتصادی.

در.توس��عه.کش��ور.افزود:.هر.کدام.از.اعضای.تش��کل.های.خصوصی.سهم.بارزی.در.

توس��عه.و.نیز.تامین.نیازهای.کشور.دارند.و.هر.چه.این.نقش.قوی.تر.باشد.بیشتر.قابل.
تقدیر.است.

وی.تاکی��د.کرد:.اتاق.ها.قدرت.بس��یاری.دارند.و.قانون.نیز.اختیارت.بس��یاری.برای.

اتاق.ها.در.نظر.گرفته.که.روس��ای.اتاق.ها.باید.از.این.فرصت.در.جهت.رشد.اقتصادی.
استفاده.کنند.

نعم��ت.زاده.با.بیان.اینکه.تاکید.سیاس��ت.های.اقتصاد.مقاومتی.بر.اقتصاد.درون.زا.و.

برون.نگر.اس��ت،.بیان.داش��ت:.با.توجه.به.موفقیت.به.وجود.آمده.در.عرصه.دیپلماسی.
باید.از.شرایط.موجود.برای.حمایت.از.تولید.و.تولیدکنندگان.استفاده.کنیم.

وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.افزود:.با.توجه..به.تدوین.س��ند.چشم.انداز.20.ساله.و.

عقب.ماندگی.از.برنامه،.باید.با.استفاده.از.ظرفیت.های.دولتی.و.بخش.خصوصی،.برای.
دستیابی.به.اهداف.این.سند.تالش.کرد.

وی.اظهار.داشت:.ایران.کشوری.بکر.و.با.توانمندی.های.باال.در.حوزه.های.صنعت،.
معدن،.کشاورزی.و.خدمات.است.و.باید.از.این.ظرفیت.ها.استفاده.بهینه.شود.

نعم��ت.زاده.افزود:.اگر.برنامه.ای.برای.اتاق.های.بازرگان��ی.بریزیم.و.اتاق.ایران.نیز.

به.عنوان.هماهنگ.کننده.وارد.عمل.ش��ود.می.توان.رش��د.مضاعفی.را.نصیب.جامعه.
اسالمی.کرد.

 تاسیس مرکز ارتقاء فناوری برای رقابت پذیر کردن صنعت کشور
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 مسکن: 40 درصد از هزینه های یک خانواده متوسط

پنجره.ایرانیان:.وزیر.راه.و.شهرس��ازي.با.تاکید.بر.اینکه.

»چگونه.باید.خانه.بخرم؟.«.سوالي.است.که.باید.در.برنامه.

ششم.توس��عه.بدون.لکنت.پاسخ.داده.شود.گفت:.مسکن.

40.درص��د.از.هزین��ه.یک.خانوار.متوس��ط.را.در.بردارد.و.

ثمره.مادي.یک.خانوار.متوسط.»خانه.اي«.است.که.براي.
فرزندان.خود.به.ارث.مي.گذارند.

به.گزارش.پایگاه.خبري.وزارت.راه.و.شهرسازي،.عباس.

آخوندي.در.ش��وراي.برنامه.ریزي.مسکن.و.شهرسازي.که.

در.چارچوب.ساختار.تدوین.برنامه.ششم.برگزار.شد،.اظهار.

داش��ت:.ابعاد.مختلف.بحث.کالن.حوزه.مس��کن.تاکنون.

چندی��ن.بار.م��ورد.کند.و.کاو.قرار.گرفت��ه.و.اجزاي.آن.تا.

حدي.مشخص.اس��ت،.حال.آنکه.مسکن.از.ابعاد.مختلف.

فرهنگ��ي،.اجتماع��ي،.اقتصادي،.سیاس��ي.و.مهندس��ي.
برخوردار.است.و.نیازي.به.اعالم.ندارد.

آخون��دي.ادامه.داد:.اما.چند.نکته.مه��م.وجود.دارد.که.

در.آس��تانه.تدوین.برنامه.ششم.توسعه.باید.به.آن.پرداخته.

ش��ود؛.با.توجه.به.اینکه.برنامه.ششم.توسعه.توسط.دولت.

نوشته.مي.شود،.بنابراین.به.ابعاد.کالن.این.بخش.پرداخته.

مي.ش��ود.و.از.دی��دگاه.کالن.ب��ه.اقتصاد.مس��کن،.توزیع.
جمعیت،.خدمات.و.حمل.و.نقل.نگاه.مي.شود.

آخوندي.با.تاکید.بر.لزوم.خروج.مس��کن.از.رکود.گفت:.

وقتي.مس��کن.دچار.رکود.مي.ش��ود.صنایع.سیمان.نیز.با.

رکود.مواجه.خواهد.ش��د.و.س��هام.بسیاري.از.شرکت.هاي.

س��یماني،.پتروش��یمي.و.فوالد.افت.مي.کن��د..پیامدهاي.

زنجیره.اي.رکود.مسکن.بسیار.زیاد.است،.بنابراین.موضوع.

خروج.مس��کن.از.رک��ود.باید.در.اولویت.س��تاد.اقتصادي.
دولت.باشد.

وي.با.بی��ان.اینکه.برنامه.هاي.مربوط.به.زمین،.حمل.و.

نقل،.معماري،.مهندسي.و.س��اختمان.از.موضوعات.مهم.

اس��ت،.ادامه.داد:.تاکنون.در.برنامه.هاي.پنج.ساله.به.این.

موضوعات.پرداخته.ش��ده.و.امروز.قابل.نقد.است.اما.آنچه.

ک��ه.به.اقتص��اد.خانوار.مربوط.مي.ش��ود.موضوع.خروج.از.
رکود.است.

آخوندي.با.اش��اره.ب��ه.اینکه.مس��کن.بزرگترین.پدیده.

اقتص��اد.خانوار.اس��ت.گفت:.مس��کن.40.درصد.از.هزینه.

یک.خانوار.متوسط.را.در.بر.دارد.و.ثمره.مادي.یک.خانوار.

متوس��ط.خانه.اي.اس��ت.که.براي.فرزندان.خ��ود.به.ارث.

مي.گذارند؛.بنابراین.مس��کن.در.اقتصاد.خانوار.بسیار.مهم.

است.و.باید.بتوانیم.به.سوال.»من.چگونه.مي.توانم.خانه.دار.
شوم؟.«.یک.پاسخ.بدون.لکنت.بدهیم.

وزیر.راه.و.شهرس��ازي.افزود:.برنام��ه.اي.که.در.وزارت.

راه.و.شهرسازي.تهیه.کردیم.معطوف.به.پاسخ.این.سوال.

اس��ت.که.از.منظر.اقتصاد.خرد.مي.خواهیم.به.این.س��وال.

پاسخ.دهیم؛.ضمن.اینکه.در.خصوص.سکونتگاه.ها.باید.به.
این.سوال.پاسخ.داده.شود.

وزیر.راه.و.شهرس��ازي.افزود:.به.نظر.من.برنامه.شش��م.

توس��عه.در.بخش.مس��کن.باید.به.یک.سوال.بسیار.مهم.

پاس��خ.دهد.که.تاکنون.برنامه.هاي.توس��عه.اي.در.بخش.

مس��کن.در.پاسخ.به.این.سوال.موفق.نبودند..اگر.شخصي.

به.رئیس.جمه��ور.مراجعه.و.اعالم.کن��د.»من.مي.خواهم.

خانه..دار.ش��وم.چه.کاري.باید.انجام.دهم؟«.باید.بتوان.به.

این.س��وال.فارغ.از.درآمد.ش��خص.اعم.از.روستانشین.و.

شهرنشین.پاس��خ.داد..در.نهایت.اگر.برنامه.ششم.توسعه.

نتواند.به.این.س��وال.مردم.که.»من.چگونه.مي.توانم.یک.

خانه.داش��ته.باش��م؟«.پاسخ.دهد،.س��ایر.موارد.مندرج.در.

برنامه.شش��م.توس��عه.در.ح��وزه.مس��کن.تعارفاتي.بیش.

نخواهد.بود.و.ش��اید.تنها.ارزش.نظري.داش��ته.باش��د.اما.

ارزش.عملیاتي.ندارد.
آخوندي.ادامه.داد:.معموال.در.وبس��ایت.هاي.وزارتخانه.
مسکن.در.برخي.از.کشورها.در.ابتداي.صفحه.اصلي.براي.
مخاطبان.خود.عبارتي.تحت.عنوان.»من.مي.خواهم.خانه.
بخرم«.را.درج.کرده.اند..نخس��تین.س��والي.که.پاسخ.داده.
مي.شود.همین.س��وال.است؛.س��والي.که.در.ظاهر.بسیار.

ساده..است.اما.پاسخ.آن.پیچیدگی.هاي.فراواني.دارد.
وزی��ر.راه.و.شهرس��ازي.تاکید.کرد:.اگر.به.این.س��وال.
بس��یار.مهم.در.برنامه.ششم.توس��عه.پاسخ.ندهیم.مجددا.
با.اتفاقات��ي.که.بعد.از.اجراي.پروژه.مس��کن.مهر.رخ.داد.

مواجه.خواهیم.شد.
وي.ب��ا.تاکی��د.بر.اینک��ه.اگر.از.پاس��خ.به.این.س��وال.
ش��هروندان.فرار.کنیم.قطعا.طرح.هاي.بدون.کارشناسي.از.
س��وي.برخي.افراد.در.دولت.هاي.آینده.مطرح.خواهد.شد.

که.سرنوشت.خوشایندي.ندارد.
آخوندي.گفت:.تمام.تالش.من.به.عنوان.رئیس.شوراي.
برنامه.ریزي.مس��کن.و.شهرس��ازي.این.است.که.به.این.
سوال.ش��هروندان.مبني.بر.اینکه.»چگونه.مي.توانم.خانه.
بخرم؟«.پاسخ.دهم،.اما.پاسخ.به.این.سوال.به.یک.برنامه.
بس��یار.منس��جم.اقتصادي.و.مالي.در.حوزه.اقتصاد.خرد.و.
کالن.نی��از.دارد.که.در.تالقي.این.دو.بخش.اقتصاد.کالن.

و.خرد.مي.توانیم.به.نتیجه.برسیم.

پنجره.ایرانیان:.شرکت.ملی.آلومینیوم.هند.اعالم.کرد.پس.از.لغو.تحریم.ها.یک.کارخانه.تولید.

آلومینی��وم.ب��ه.ارزش.2.6.میلیارد.دالر.در.ایران.احداث.خواهد.کرد.و.از.هم.اکنون.مذاکرات.در.
این.زمینه.را.آغاز.کرده.است.

به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم.به.نقل.از.رویترز،.ش��رکت.ملی.آلومینی��وم.هند.)نالکو(.قصد.

دارد.پس.از.لغو.تحریم.ها.علیه.ایران،.یک.کارخانه.تولید.شمش.آلومینیوم.و.نیروگاه.تولید.برق.

وابس��ته.به.آن.را.در.ایران.احداث.کند..ارزش.این.پروژه.2,6.میلیارد.دالر.برآورد.ش��ده.است.و.
قرار.است.یک.میلیون.تن.در.سال.شمش.آلومینیوم.در.ایران.تولید.شود.

تاپان.کومار.چاند،.مدیرعامل.این.ش��رکت.گفت:.هفته.آینده.در.این.رابطه.با.مقامات.وزارت.
خارجه.هند.و.سفیر.ایران.در.دهلی.نو.دیدار.خواهد.کرد.تا.بتواند.کارها.را.به.پیش.برد.

وی.افزود:.ترجیح.می.دهد.ش��ریکی.ایرانی.را.برای.ش��رکت.خود.برگزیند.تا.انرژی.ارزانی.را.
جهت.مصرف.در.این.واحد.تامین.کند.

قرار.اس��ت.ماده.خام.این.کارخانه.از.ایالت.اودیش��ای.هند.وارد.شود..به.گفته.چاند.دو.تا.سه.

سال.طول.می.کشد.تا.کارخانه.تولید.آلومینیوم.هند.و.تاسیسات.وابسته.به.آن.در.ایران.ساخته.
شود.و.در.فازهای.بعد.امکان.ارتقاء.و.توسعه.آن.وجود.دارد.

بر.اس��اس.این.گزارش.تصمیم.این.ش��رکت.هن��دی.برای.س��رمایه.گذاری.در.ایران،.نمونه.
دیگری.از.روابط.فزاینده.میان.دو.کشور.است.

کیوکل،..یک.ش��رکت.دولتی.دیگر.ماه.گذشته.از.موافقت.خود.با.فروش.ساالنه.200.میلیون.
دالر.گندله.سنگ.آهن.به.ایران.خبر.داده.بود.

 سرمایه گذاری ۲.6 میلیارد دالری هند در ایران برای تولید آلومینیوم
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پنجره.ایرانیان:.رئیس.سازمان.نظام.کاردانی.ساختمان.با.اشاره.به.خالء.حضور.دفتر.مقررات.

ملی.س��اختمان.در.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.گفت:.کاردان.های.فنی.در.صحنه.ساخت.و.ساز.
حضور.ندارند.و.متاسفانه.شاهد.فرار.از.مقطع.کاردانی.هستیم.

به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.مهدی.موذن.با.اش��اره.به.نامه.اخیر.ترکان،.رئیس.ش��واری.

مرک��زی.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.س��اختمان.به.وزی��ر.علوم،.اظهار.داش��ت:.ت��رکان.وجود.

دانشگاه.های.متعدد.و.فارغ.التحصیلی.مهندسانی.که.سواد.کافی.ندارند.را.مورد.انتقاد.قرار.داده،.

همچنین.تعداد.اندک.کاردان.های.فنی.و.برنامه.ریزی.برای.آموزش.آنها.به.لحاظ.کیفی.و.کمی.

را.مطرح.کرده.است،.غافل.از.این.که.کاردان.های.فنی.در.صحنه.ساخت.و.ساز.حضور.ندارند.و.
متاسفانه.شاهد.فرار.از.مقطع.کاردانی.هستیم.

وی.تاکید.کرد:.ساختمان.س��ازی.چرخه.ای.اس��ت.که.با.زنجیره.ه��ای.متعدد.و.افراد.مختلف.

انجام.می.ش��ود..بنابراین.باید.همه.عوامل.دس��ت.به.دست.هم.بدهند.تا.ساختمان.ایمن،.مقاوم.
و.عمر.مفید.باال.داشته..باشیم.

 کاردان های فنی ساختمان در حال فرار از بخش ساخت وساز 

پنج��ره.ایرانیان:.از.کش��ورهایی.که.تمای��ل.به.همکاری.با.

ایران.دارند.خواس��ته.شده.اس��ت.تسهیالت.بانکی.را.با.همان.

س��ود.پایین.که.در.کش��ور.خود.ارائه.می.دهند.در.کشور.ما.نیز.

ارائ��ه.دهند،.ت��ا.آنجا.که.من.خبردارم.ای��ن.امر.مورد.پذیرش.
قرار.گرفته.است..

به.گ��زارش.خبرگ��زاری.تس��نیم،.محمدرض��ا.نعمت.زاده.

درس��خنرانی..پیش.از.خطبه.ه��ای.نماز.جمعه.تهران.با.اعالم.

ای��ن.مطلب.اف��زود:.یکی.از.نکات.حمایتی.ک��ه.از.ملت.عزیز.

ایران.می.خواهیم.توجه.به.مصرف.کاالهای.داخلی.است،.زیرا.

درش��رایط.فعلی.بیش��تر.واردات.کاالهای.خارجی.به.صورت.

قاچاق.به.کشور.می.آید.که.هیچ.گونه.حقوق.گمرکی.پرداخت.

نمی.کنند..وی.خاطر.نشان.کرد:.کاالهایی.که.در.بازار.مصرف.

مش��اهده.می.شود.عمدتا.به.صورت.قاچاق.به.کشور.وارد.شده.

اس��ت.که.تحریم.ها.نیز.ب��ه.افزای��ش.واردات.کاالها.به.این.

صورت.به.کشور.کمک.کرده.است.و.افراد.را.برای.تامین.نیاز.
خود.به.سمت.واردات.کاالی.قاچاق.کشانده.است.

وزی��ر.صنعت،.معدن.و.تجارت.ادامه.داد:.دولت.وظیفه.دارد.

که.در.این.زمینه.نظارت.خود.را.افزایش.دهد.تا.از.ورود.کاالی.

قاچاق.به.کش��ور.جلوگیری.به.عمل.آید..برای.همین.منظور.

الیحه.مبارزه.با.قاچاق.تصویب.ش��ده.اس��ت.و.قرار.است.به.

مجلس.ارس��ال.شود..وی.اظهار.داشت:.از.نیروی.انتظامی.نیز.

تقاضا.داریم.که.با.دقت.بیشتری.مانع.از.واردات.کاالی.قاچاق.

به.کشور.شود،.زیرا.که.این.مشکل.از.لحاظ.حیثیتی.و.حمایت.
از.تولید.داخل.به.ما.لطمه.وارد.می.کند.

این.مقام.مس��ئول.بیان.داشت:.در.کش��ور.حدود.3میلیون.

اصناف.توزیعی.و.خدماتی.وجود.دارد.که.حدود.1800.مورد.از.

آنها.توزیع.کننده.هس��تند..از.آنها.تقاضا.می.شود.که.کاالهای.
قاچاق.را.عرضه.نکنند.

وی.تصریح.کرد:.اولویت.برنامه.های.اقتصادی.ما.حمایت.از.

تواید.داخلی..و.عمل.به.اقتصاد.مقاومتی.است.که.توسعه.تولید.

داخلی،.توس��عه.صادرات.و.فناوری.و.تکنولوژی،.همکاری.با.
مراکز.علمی،.خود.اقتصاد.مقاومتی.است.

نعمت.زاده.اظهار.داش��ت:.فضایی.در.کش��ور.به.وجود.آمده.

اس��ت.که.با.اس��تقبال.کش��ور.های.دیگر.برای.همکاری.با.ما.

مواجه.ش��ده.اس��ت..ما.هم.به.صورت.طبیعی.مالقات.هایی.با.
آنها.برگزار.کرده.و.گزارش.آنها.را.ارائه.می.دهیم.

وی.گفت:.هدف.از.توسعه.همکاری.ها.به.این.معنی.نیست.

که.بازار.های.خود.را.به.روی.کش��ور.های.دیگر.بازکنیم،.بلکه.

در.صورت��ی.که.آنها.می.خواهند.در.بازارهای.ما.باش��ند.ما.هم.
باید.در.بازار.آنها.شریک.شویم..

وی.گفت:.اولویت.ما.س��رمایه.گذاری.های.مشترک.همراه.
با.ورود.تکنولوژی.ها،.تجارب.و.بازاریابی.های.روز.دنیا.است.

وی.اضافه.کرد:.از.کش��ورهایی.که.تمای��ل.به.همکاری.با.

ایران.را.دارند.خواس��ته.شده.اس��ت.که.تسهیالت.بانکی.را.با.

همان.سود.پایین.که.در.کشور.خود.ارائه.می.دهند.در.کشور.ما.

نی��ز.ارائه.دهند،.تا.آنجا.که.من.خبردارم.این.امر.مورد.پذیرش.

قرار.گرفته.اس��ت..وی.خاطر.نش��ان.کرد:.سیاس��ت.برقراری.

روابط.اقتصادی،.دیگر.مانند.10.سال.گذشته.نخواهد.بود.که.
درهای.کشور.را.به.روی.کاالهای.خارجی.باز.کنیم.

نعم��ت.زاده.ب��ا.بی��ان.اینک��ه.امیدواری��م..با.هم��کاری.و.

حمایت.ه��ای.م��ردم.بتوانیم.ب��ه.وظایف.خود.عم��ل.کنیم،.

تاکید.کرد:.دولت.به.هیچ.عنوان.قصد.ندارد.که.وارد.مس��ائل.

اقتصادی.ش��ود.مگ��ر.آنکه.قانون.این.اجازه.را.داده.باش��د،.یا.

بخش.خصوصی.به.آن.مانند.مناطق.محروم.وارد.نش��ود،.که.
در.آنجا.نیز.سعی.می.شود.مشارکت.مردم.را.جلب.کنیم.

وی.با.بی��ان.اینکه.امیدواریم.در.آینده.نزدیک.مش��کالت.

اش��تغال.بر.طرف.ش��ود.اظهار.داش��ت:.بیش.از.4,5.میلیون.

دانش��جو.داریم،.و.س��االنه.600.تا.700.هزار.نف��ر.وارد.بازار.

کار.می.ش��وند.ک��ه.بر.لزوم.اس��تفاده.از.تخص��ص.آنها.تاکید.

وج��ود.دارد..وزیر.صنایع.در.بخش��ی.دیگر.ا.ز.س��خنان.خود.

بیان.داش��ت:.تولید.داخل،.افزایش.بهره.روی،.کاهش.مصرف.

ان��رژی،.رف��ع.موانع.صادرات،.تش��ویق.و.حمای��ت.صادرات،.

خودداری.از.خام.فروش��ی،.از.جمله.مواردی.اس��ت.که.دنبال.

می.ش��ود.و.از.تأکی��دات.مقام.معظم.رهبری.و.سیاس��ت.های.
اقتصاد.مقاومتی.است.

وی.گف��ت:.اگر.تولید.راه.بیفتد.اش��تغال.افزای��ش.یافته.و.

زنجیره.تولید.تکمیل.می.ش��ود.که.این.امر.در.کاهش.و.حذف.

خام.فروشی.موثر.اس��ت..وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.گفت:.

این.برنامه.دنبال.می.ش��ود.که.ظرف.10.سال.کشور.را.به.مرز.

کش��ورهای.صنعتی.برس��انیم..که.با.این.کار.تولید.و.صادرات.
افزایش.یافته.و.مشکل.اشتغال.بر.طرف.می.شود.

نعم��ت.زاده.ادام��ه.داد:.حدود.80.درصد.صنعت.کش��ور.در.

اختیار.بخش.خصوصی.و.20.درصد.دولتی.اس��ت..بر.اس��اس.

قانون.اصل.44.این.میزان.نیز.باید.به.بخش.خصوصی.واگذار.

ش��ود..در.بخش.معدن.س��هم.دولت.25.درصد.ب��وده.که.به.

تدریج.بر.اس��اس.قانون.واگذار.می.ش��ود..این.مقام.مس��ئول.

درباره.برنامه.ها.و.عملکرد.دولت.در.دو.س��ال.گذشته.گفت:.با.

وجود.تورم.باالیی.که.در.کش��ور.وجود.داشت،.دولت.توانست.

شاخص.آن.را.به.15.درصد.کاهش.دهد..وی.گفت:.طبق.آمار.

بانک.مرکزی.در.س��ال.93.رش��د.بخش.صنعت.6,7.درصد،.
بخش.معدن.9,8.درصد.و.تجارت.13,7.درصد.بوده.است.

نعمت.زاده.اضافه.کرد:.سهم.بخش.صنعت،.معدن.و.تجارت.

در.سال.گذشته.از.رش��د.3.درصدی.اقتصاد.1,7.درصد.بوده،.
یعنی.رشد.منفی.سال.های.قبل.به.مثبت.تبدیل.شده.است.

نعمت.زاده.بیان.کرد.که.رش��د.صادرات.کش��ور.در.س��ال.

گذش��ته.20.درصد.ب��وده.و.امیدواریم.که.ای��ن.روند.ادامه.و.
رشد.داشته.باشد.

وی.درب��اره.واردات.کاالهای.لوکس.اظهار.داش��ت:.میزان.

واردات.خودروی.خارجی.در.4.ماهه.اول.سال.نسبت.به.سال.

گذش��ته.50.درصد.کاهش.داش��ته.است..نعمت.زاده.در.پایان.

یادآورش��د.که.اغلب.این.خودروها.نی��ز.مربوط.به.مجوزهای.
قبلی.است.یا.سفارتخانه.ها.برای.نیاز.خود.وارد.کرده.اند.

 کشور را 10 ساله صنعتی می کنیم
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 برگزاری دومین کنفرانس انرژی خورشیدی ایران به صورت بین المللی در شهریورماه
پنج��ره.ایرانی��ان:.دومین.کنفرانس.انرژی.خورش��یدی.
ایران،.امس��ال.به.صورت.بین.المللی.و.به.همراه.نمایش��گاه.
صنایع.خورشیدی،.با.حضور.حدود.17.کشور،.در.شهریورماه.

برگزار.خواهد.شد.
دومی��ن.کنفرانس.انرژی.خورش��یدی.نس��بت.به.دوره.
نخست.آن.جهش.قابل.توجهی.داشته.و.برنامه.های.علمی.
و.متنوع.فراوانی.برای.نخس��تین.بار.در.آن.اجرا.خواهد.شد..
دکتر.نورپور،.دبیر.دومین.کنفرانس.انرژی.خورشیدی.ایران.
با.اشاره.به.این.مطلب.به.برق.نیوز.گفت:.امسال.کنفرانس.

به.صورت.بین.المللی.برگزار.ش��ده.و.حدودا.17.کش��ور.در.

ای��ن.کنفرانس.ش��رکت.کرده.و.تعدادی.نی��ز.در.برگزاری.

آن.مش��ارکت.خواهند.داش��ت..عالوه.بر.این.امسال.تمام.
برنامه.ها.و.سخنرانی.ها.به.زبان.انگلیسی.خواهد.بود.

دکت��ر.نورپ��ور.ادام��ه.داد:.ای��ن.کنفران��س.ک��ه.در.آن.

کش��ورهایی.مانن��د.کانادا،.ن��روژ،.ایتالیا،.قب��رس،.یونان،.

آمریکا،.ترکیه،.آفریقای.جنوبی.و.....ش��رکت.خواهند.کرد،.

با.مشارکت.سه.دانشگاه.تهران،.دانشگاه.سلجوق.ترکیه.و.

دانش��گاه..Near.East..قب��رس.برگزار.می.گردد..عضو.

هیات.علمی.دانش��کده.محیط.زیست.دانش��گاه.تهران.با.

اشاره.به.افزایش.تعداد.مقاالت.در.این.کنفرانس.نسبت.به.

دوره.گذشته.گفت:.امس��ال.حدودا.250.مقاله.به.دبیرخانه.

کنفرانس.ارسال.شده.است.که.از.این.بین.حدودا.40.مقاله.

برای.ارائه.انتخاب.خواهد.شد..مقاالت.برگزیده.در.نشریات.
آی.اس.ای.حامی.این.کنفرانس،.منتشر.خواهد.شد.

وی.افزود:.در.حاش��یه.این.کنفرانس.نمایشگاهی.مربوط.

به.صنایع.خورش��یدی.نی��ز.برگزار.می.گ��ردد.و.برای.این.
نمایشگاه.بیش.از.40.غرفه.پیش.بینی.شده.است.

 کاهش مصرف برق با ارتقا رتبه مصرف انرژی کولرهای گازی 
پنجره.ایرانیان:.بر.اس��اس.گزارش.سازمان.بهره.وری.انرژی.
ایران،.با.محدود.س��اختن.اس��تفاده.از.کولرهای.گازی.راندمان.
پایین.و.جایگزینی.آن.با.انواع.ارتقاء.یافته.آن،.و.در.نتیجه.بهبود.
رتبه.انرژی،.می.توان.در.زمان.پیک.مصرف.تا.4میلیون.کیلووات.

در.مصرف.برق.صرفه.جویی.کرد.
بر.اس��اس.گزارش.ارس��الی.دفت��ر.روابط.عمومی.س��ازمان.
به��ره.وری.ان��رژی.ایران.)س��ابا(.به.نش��ریه.پنج��ره.ایرانیان،.
تجهیزات.سرمایش��ی.برقی،.در.فصل.تابستان.سهم.عمده.ای.

در.پیک.مصرف.انرژی.ساختمان.ها.دارند..
درس��ال.اخیر.رش��د.فزاینده.بازار.کولره��ای.گازی،.با.توجه.
به.باالت��ر.بودن.مصرف.انرژی.در.کولرهای.گازی.نس��بت.به.
کولرهای.آبی.راندمان.باال،.سهم.برق.مصرفی.مربوط.به.بخش.
سرمایش��ی.س��اختمان.ها.را.افزایش.داده.اس��ت..این.در.حالی.
است.که.استفاده.از.کولرآبی.در.بسیاری.از.شهرها.و.اقلیم.های.
کش��ورمان.)به.عنوان.مثال.برای.اقلیم.گرم.و.خشک(،.با.توجه.

به.میزان.دما.و.رطوبت،.بهترین.گزینه.می.باشد.
.ب��ا.تغییر.عادت.ه��ای.زندگ��ی.و.افزایش.س��طح.توقعات،.
اس��تفاده.بی.رویه.از.کولر.گازی.در.کش��ور.رو.به.افزایش.است؛.
از.این.رو.می.توان.در.صورت.ضروری.بودن.اس��تفاده.از.این.نوع.
محص��والت.برای.مناط��ق.گرم.و.مرطوب.مانند.اس��تان.های.
جنوبی.کشور،.از.نوع.ارتقا.یافته.این.محصوالت.استفاده.کرد..

با.توج��ه.به.این.که.ظرفیت.س��رمایش.مورد.نی��از.به.ازای.

ه��ر.متر.مربع.BTU200.تا.BTU300.می.باش��د،.به.طور.

مثال.با.فرض.اس��تفاده.از.کولر.گازی.راندمان.پایین.به.ظرفیت.

BTU/h1800.برای.خنک.سازی.فضای.زیر.بنا،.در.صورت.

جایگزینی.این.محصول.با.نوع.راندمان.باال،.رتبه.A..نسبت.به.

G.،.کاهش.توان.مصرفی.در.حدود.KW1.برآورد.می.گردد.که.

با.فرض.کارکرد1440.ساعت.در.سال،.کاهش.مصرف.ساالنه.

انرژی.KWh1440.به.ازای.یک.دستگاه.خواهد.بود..
این.در.حالی.اس��ت.که.برخ��ی.از.کولرهای.قدیمی.که.هنوز.
مورد.اس��تفاده.قرار.می.گیرد،.فاقد.رتبه.ان��رژی.بوده.و.به.دلیل.
فرسودگی.و.رتبه.انرژی.پایین،.برق.فراوانی.مصرف.می.کنند.

این.گ��زارش.می.افزاید:.چنانچه.رتبه.انرژی.تجهیزات.مزبور.

از.G..ب��ه.A..ارتقاء.یابد،.به.میزان.4میلیون.کیلووات.در.پیک.
مصرف.برق.کاهش.خواهیم.داشت.

 کاهش 14 درصدي مصرف برق اداره ها در طرح نمادین ساعت پایتخت
پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.ش��رکت.توزیع.نیروي.برق.تهران.بزرگ.از.کاهش.14درصدي.

مصرف.برق.ادارات.پایتخت.در.طرح.نمادین.ساعت.تهران.خبر.داد.
به.گزارش.پایگاه.خبري.توانیر،.مهندس.سید.محمد.هاشمي.با.اشاره.به.مشارکت.حداکثري.
س��ازمان.ها.و.ادارات.شهر.تهران.در.طرح.نمادین."س��اعت.تهران." اظهار.داشت:.این.طرح.
به.کاهش.حدود.140.مگاوات.در.پیک.بار.تهران.منجر.ش��د.که.نتایج.مذکور.با.مدل.س��ازي.
اطالعات.بازار.برق.و.قرائت.مقدار.مصرف.ادارات.منتخب.شهر.تهران.پیش.از.اجرا.و.پس.از.
اجراي.طرح.به.دس��ت.آمده.اس��ت..به.گفته.مدیرعامل.شرکت.توزیع.برق.تهران.بزرگ.طرح.
نمادین.ساعت.تهران.براي.نخستین.بار.از.سوي.این.شرکت.با.هدف.همکاري.قریب.2300.
ساختمان.اداري.با.قدرت.مصرفي.1000.مگاوات.براي.کاهش.20.درصدي.مصرف.در.پیک.
بار.اجرا.شده.است،.در.این.طرح.105.اداره.منتخب.به.عنوان.یک.نمونه.آماري.براي.سنجش.
تاثیرات.طرح.انتخاب.و.به.منظور.س��نجش.تاثیر.همکاري.ادارات.در.این.طرح،.از.ساعت.13.

تا.15.روزهاي.شنبه،.بیستم.تیرماه.و.دوشنبه،.بیست.و.دوم.تیرماه.نسبت.به.اندازه.گیري.توان.
سازمان.ها.و.مشترکان.اداري.منتخب.اقدام.شده.است.

مهندس.هاشمي.قدرت.قراردادي.یکصد.و.پنج.مشترک.اداري.منتخب.شهر.تهران.را.بالغ.

ب��ر.163.مگاوات.ذکر.کرد.و.افزود:.پیش.از.اجراي.طرح.قدرت.قراردادي.ادارات.منتخب.83.

مگاوات.بود.که.در.حین.اجراي.طرح.به.74.مگاوات.رسید..به.گفته.مدیرعامل.شرکت.توزیع.

برق.تهران.بزرگ.بر.اس��اس.نتایج.حاصل.ش��ده.75.درصد.از.مش��ترکان.اداري.شهر.تهران.
نسبت.به.مدیریت.مصرف.برق.در.طرح.نمادین.ساعت.تهران.اقدام.کردند.

مهندس.هاش��مي.در.خاتمه.با.اثربخش.عنوان.کردن.اقدامات.طرح.نمادین.ساعت.تهران.

در.کاه��ش.پیک.بار.با.همکاري.س��ازمان.ها.و.ادارات.پایتخت.در.این.طرح،.تصریح.کرد:.با.

اجراي.راهکارهاي.ساده.و.اثربخش.در.ساختمان.هاي.اداري.مي.توان.در.راستاي.صرفه.جویي.
و.مصرف.بهینه.انرژي.برق.گام.هاي.موثري.برداشت.
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 تابلوهای برق ایرانی با زیمنس فرقی ندارد
پنجره.ایرانیان:.با.گذش��ت.یک.هفته.از.س��فر.تعدادی.از.
مدی��ران.رده.باالی.ش��رکت.زیمنس.آلمان.ب��ه.تهران.و.
احتمال.امضای.قراردادهای.جدید.برقی.و.نفتی.بین.ایران.و.
این.غول.آلمانی،.واکنش.ها.به.توافق.احتمالی.با.زیمنس.در.
صنایع.نفت،.گاز،.پتروشیمی،.برق.و.انرژی.باال.گرفته.است.
به.گزارش.ب��رق.نیوز،.پس.از.آنک��ه.یک.گروه.صنعتی.
ایرانی،.به.عن��وان.یکی.از.بزرگتری��ن.تولیدکنندگان.پره،.
توربی��ن.و.تجهیزات.دوار.صنایع.نفت،.گاز،.پتروش��یمی.و.
نیروگاهی.کش��ور.و.منطقه.خاورمیانه،.روز.گذشته.به.طور.
غیر.مستقیم.نسبت.به.بازگشت.زیمنس.اظهار.نگرانی.کرد،.
امروز.هم.جمعی.از.س��ازندگان.صنعت.برق.کش��ور.درباره.
تواف��ق.احتمالی.با.این.ش��رکت.آلمان��ی.در.صنایع.برق.و.

انرژی.هشدار.داد.
از.س��وی.دیگر،.سازندگان.و.صنعتگران.داخلی.در.حالی.
نسبت.به.توافق.احتمالی.با.شرکت.زیمنس.آلمان.واکنش.
نشان.داده.اند.که.هفته.گذشته.مسئوالن.شرکت.»سوزالن.
هند«.از.آمادگی.به.منظور.رقابت.با.این.ش��رکت.آلمانی.در.

ساخت.مزارع.برق.بادی.در.کشور.خبر.داده.بود.
علی.قانع.عضو.فدراس��یون.صادرات.سندیکای.صنعت.
برق.ایران.امروز.در.نشستی.خبری.با.بیان.اینکه.هم.اکنون.
صنعتگران.و.سازندگان.داخلی.در.طراحی.و.تولید.برخی.از.
کاال.و.تجهی��زات.پرمصرف.برق.به.ویژه.تابلوهای.برق.به.
خودکفایی.رس��یده.اند،.گفت:.تابلوهای.برق.تولید.ایران.از.
نظر.کیفی.و.استانداردها.فاصله.قابل.توجه.ای.با.محصوالت.

مشابه.تولید.زیمنس.آلمان.ندارد.
وی.با.اعالم.اینکه.هم.اکنون.برخی.از.س��ازندگان.داخلی.
گواهی.اس��تاندارد.و.کیفیت.خود.را.از.آزمایش��گاهی.به.نام.
»کمای.هلن��د«.در.اروپا.اخذ.می.کنند،.اظهار.داش��ت:.این.

در.حالی.اس��ت.ک��ه.زیمنس.آلمان.هم.از.این.آزمایش��گاه.

و.موسس��ه.معتبر.گواه��ی.گرفته.و.به.عب��ارت.دیگر،.هم.

س��ازندگان.داخلی.و.هم.این.ش��رکت.آلمان��ی.برای.تولید.

محصوالت.خود.از.یک.موسسه.گواهینامه.گرفته.و.تفاوتی.
از.حیث.مرجع.تائید.کننده.استاندارد.محصوالت.وجود.ندارد.
عضو.هیات.مدیره.سندیکای.صنعت.برق.ایران.با.اشاره.
به.واردات.بیش.از.52.میلیون.دالر.انواع.تابلوی.برق.تحت.
عنوان.ماشین.آالت.به.کشور.در.سال.1393،.تصریح.کرد:.
در.صورت.لغو.تحریم.ها.قطعا.ش��رکت.های.بزرگ.اروپایی.
و.ب��ه.ویژه.چینی.برای.واردات.تابلوهای.برق.به.ایران.خیز.
برخواهند.داشت،.این.در.حالی.است.که.دولت.باید.با.تدوین.
یک.سیاست.منطقی.تعرفه.ای.مانع.واردات.این.تجهیزات.

پرمصرف.برق.به.داخل.ایران.شوند.
قانع.با.اش��اره.به.ظرفیت.تولید.بیش.از.250.هزار.سلول.

تابلوهای.برق.در.داخل.کشور،.تاکید.کرد:.هم.اکنون.امکان.

تامین.نیازهای.داخلی.با.باالترین.استاندارد.و.کیفیت.توسط.

س��ازندگان.داخلی.وجود.دارد.و.کش��ور.نی��ازی.به.واردات.
محصوالت.مشابه.خارجی.ندارد.

وی.همچنین.با.انتقاد.از.واردات.برخی.از.تابلوهای.بدون.

اس��تاندارد.برق.از.چی��ن،.یادآور.ش��د:.ورود.این.کاالهای.

برق��ی.به.افزایش.حوادث.برق.گرفتگی.و.آتش.س��وزی.در.
ساختمان.ها.منجر.شده.است.

قانع.با.بی��ان.اینکه.در.حال.حاض��ر.محصوالت.تولید.

شده.توسط.صنعتگران.ایرانی.قابلیت.رقابت.با.تابلوهای.

برقی.تولید.ش��ده.توسط.کش��ورهایی.همچون.اتریش.و.

اس��پانیا.را.دارد،.خاطرنشان.کرد:.قطعا.واردات.بی.حساب.

و.کت��اب.تابلوهای.برق.به.تعطیل��ی.کارخانه.های.داخلی.
خواهد.انجامید.

 مذاکرات نفتی ایران و کره جنوبی آغاز شد 
پنجره.ایرانیان:.معاون.شرکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.با.اشاره.به.مذاکرات.جدید.نفتی.
با.ش��رکت.هیوندای.کره.جنوبی،.اعالم.کرد:.بزرگان.پتروشیمی.جهان.آماده.بازگشت.و.

سرمایه.گذاری.در.صنعت.پتروشیمی.ایران.شده.اند..
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.محمدحس��ن.پیوندی.با.اشاره.به.آغاز.دور.جدید.مذاکرات.
ایران.با.ش��رکت.های.س��رمایه.گذار.خارجی.در.صنایع.پتروش��یمی،.گفت:.شرکت.های.
صاحب.نام.بین.المللی.به.دنبال.حضور.دوباره.در.طرح.های.توسعه.ای.صنعت.پتروشیمی.

ایران.هستند..
معاون.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.با.اعالم.اینکه.هم.اکنون.فضا.برای.بازگشت.
شرکت.های.بزرگ.و.قدرت.های.پتروشیمی.جهان.مهیا.شده.است،.تصریح.کرد:.می.توان.
گفت.که.به.زودی.بزرگان.صنعت.پتروش��یمی.دوباره.به.ایران.باز.می.گردند..این.عضو.
هیات.مدیره.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروش��یمی.افزود:.در.طول.چند.ماه.گذشته.تاکنون.
مدیران.ش��رکت.های.معتبر.اروپایی.و.آس��یایی.بارها.آمادگی.خود.را.به.طور.رس��می.به.

شرکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.برای.حضور.دوباره.در.کشور.اعالم.کرده.اند..
این.مقام.مس��ئول.یادآور.شد:.ش��رکت.های.باس��ف.و.لینده.آلمان،.اکسنس.فرانسه،.
هیوندای.کره.جنوبی،.ش��ل.انگلیس.و.چندین.شرکت.صاحب.نام.دیگر.آماده.مشارکت.
برای.تحقق.جهش.دوم.در.صنعت.پتروشیمی.ایران.هستند..وی.با.بیان.اینکه.ایران.از.

سرمایه.گذاری.های.جدید.در.صنایع.پتروشیمی.و.پلیمری.استقبال.می.کند،.اظهار.داشت:.

با.این.س��رمایه.گذاری.ها.صنعت.پتروش��یمی.باید.بتواند.به.جایگاه.واقعی.خود.با.اقتدار.
برگردد.و.بتواند.در.مسیر.توسعه.اقتصادی.کشور.نقش.آفرین.باشد....

پیوندی.با.تاکید.بر.اینکه.باید.تا.افق.1404.بتوانیم.بیش��ترطرح.های.توس��عه.ای.را.به.

مرحله.تولید.برسانیم.بیان.کرد:.تلفیق.سرمایه.گذاری.خارجی.با.طرح.های.نیمه.تمام.از.
اهمیت.ویژه.ای.برخوردار.است.و.باید.از.آمادگی.های.الزم.برخوردار.باشیم.

.وی.با.اشاره.به.ذخایر.عظیم.گاز.طبیعی.در.ایران،.تصریح.کرد:.نزدیکی.و.در.دسترس.

بودن.خوراک.واحدهای.پتروش��یمی.یکی.از.مزیت.های.این.صنعت.در.ایران.به.ش��مار.

می.آید..پیوندی.با.اش��اره.به.آثار.تحریم.ها.بر.صنعت.پتروش��یمی.در.سال.های.گذشته.

گفت:.با.وجود.تحریم.ها.فعالیت.در.این.صنعت.متوقف.نشده.و.ما.توانسته.ایم.با.استفاده.
از.توان.متخصصان.داخلی.در.این.صنعت.پیشرفت.کنیم...

معاون.شرکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.با.بیان.اینکه.فرصت.های.سرمایه.گذاری.فراوانی.

در.صنعت.پتروشیمی.ایران.وجود.دارد،.این.نکته.را.نیز.خاطر.نشان.ساخت.که..سرمایه.

گذاران.خارجی.ضمانت.شرکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.را.می.خواهند،.آنها.حمایت.دولت.

را.ضامن.حضور.خود.می.دانند.و.در.این.مس��یر.باید.ش��رکت.صنایع.پتروش��یمی.دارای.
اختیارهای.الزم.باشد.
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 فراهم آوردن زمینه قراردادهای بلندمدت پتروشیمی توسط بورس کاال
پنجره.ایرانیان:..دبیرانجمن.کارفرمایان.صنعت.پتروشیمی.
گف��ت:.بورس.کاال.می.تواند.زمینه.عقد.قراردادهای.بلندمدت.
ب��رای.عرض��ه.کنندگان.و.مص��رف.کنن��دگان.محصوالت.
پتروشیمی.را.فراهم.کند.تا.مشکالت.مجتمع.های.پتروشیمی.

در.این.زمینه.مرتفع.شود..
به.گزارش.تسنیم،.مهدوی،.دبیر.انجمن.صنفی.کارفرمایان.
پتروشیمی.گفت:.احتمال.دارد.قیمت.مواد.در.آینده.براساس.
عرضه.و.تقاضای.موجود.در.بورس.کاال.و.براس��اس.رقابت.
آزاد.کش��ف.شود...بورس.های.کاالیی،.بازارهایی.مدرن.بوده.
که.به.نس��بت.بازارهای.س��نتی.دارای.مزیت.های.بسیاری.
همچون.جلوگیری.از.نوس��انات.کاذب.و.شفافیت.در.کشف.

قیمت.ها.هستند..
دبیر.انجمن.کارفرمایان.صنعت.پتروشیمی.با.بیان.این.که.
روند.معامالت.مواد.پتروشیمی.در.بورس.کاالی.ایران.مطلوب.
اس��ت.افزود:.با.این.حال.باید.سازوکار.و.روند.معامالت.برخی.
کاالها.همس��و.با.شرایط.کش��ور.پیش.رود؛.برای.مثال.امروز.
برخی.از.ش��رکت.های.پتروشیمی.به.قراردادهای.بلندمدت.با.

مصرف.کنندگان.خود.نیازمند.هستند.
وی.اظهار.داشت:.تعدادی.از.شرکت.های.پتروشیمی.عنوان.
می.کنند.با.عق��د.قراردادهای.بلندمدت.ب��ا.مصرف.کنندگان.
می.توانن��د.حجم.تولی��دات.خود.را.کنترل.و.نظ��ارت.کرده.و.
برای.آینده.برنامه.ریزی.کنن��د،.از.این.رو.بورس.کاالی.ایران.
می.تواند.ب��ا.هماهنگی.و.رایزنی.با.مجتمع.های.پتروش��یمی.

و.مصرف.کنن��دگان،.زمینه.عق��د.قراردادهای.بلندمدت.برای.

عرضه.کننده.ها.و.مصرف.کنندگان.محصوالت.پتروشیمی.را.

فراهم.کند.تا.مشکالت.مجتمع.های.پتروشیمی.در.این.زمینه.
مرتفع.شود.

.دبیرانجم��ن.کارفرمایان.صنعت.پتروش��یمی.در.ادامه.به.

قیمت.مواد.پتروش��یمی.در.بازار.داخل.اشاره.کرد.و.گفت:.در.

حال.حاضر.قیمت.ها.براساس.دس��تورالعمل.کارگروه.تنظیم.

بازار.محصوالت.پتروش��یمی.و.براس��اس.نرخ.های.جهانی.و.

بهای.دالر.در.بازار.داخل.تعیین.می.ش��ود،.ام��ا.احتمال.دارد.

در.ص��ورت.آرامش.بازار.پتروش��یمی،.قیمت.مواد.در.آینده.بر.

اس��اس.عرضه.و.تقاضای.موجود.در.بورس.کاال.و.بر.اساس.
رقابت.آزاد.کشف.شود..

مهدوی.ابهر.تاکید.کرد:.اگر.توافقات.هسته.ای.اجرایی.شود،.

قطعا.فضا.برای.فعالیت.مجتمع.های.پتروشیمی.باز.خواهد.شد.

و.صنعت.پتروش��یمی.می.تواند.با.ورود.تکنولوژی.های.روز.و.
سرمایه.گذاران.خارجی.توسعه.پایداری.را.در.آینده.شاهد.باشد.

 تولید برق در بخش صنعت توجیه پذیر شده است
پنج��ره.ایرانیان:.65.تا.75.درصد.از.انرژی.مصرف.ش��ده.در.صنعت.س��یمان.از.نوع.
حرارتی.است.و.حدود.40.درصد.از.کل.انرژی.حرارتی.به.صورت.گازهاي.گرم.خروجي.

از.پیش.گرمکن.و.کولر.تلف.می.شود.
معاون.آموزش.و.بهینه..س��ازی.مصرف.انرژی.س��ازمان.بهره.وری.انرژی.ایران.)سابا(.
گف��ت:.با.ابالغ.تعرفه.های.خرید.تضمینی.برق.از.نیروگاه..های.تجدیدپذیر.و.پاک،.تولید.
ب��رق.از.طریق.بازیافت.حرارت.در.صنایع.برای.س��رمایه.گذاران.اقتصادی.و.توجیه.پذیر.

شده.است.
به.گزارش.پایگاه.اطالع.رس��اني.وزارت.نیرو.)پاون(،.مهندس.امیر.دودابی.نژاد،.با.بیان.
این.مطلب.اظهار.داشت:.بیش.از.30.درصد.از.انرژی.حرارتی.مصرف.شده.در.صنایع.از.
طرق.مختلف.بدون.استفاده.تلف.می.شود.که.با.توجه.به.حجم.باالی.این.تلفات،.بحث.
بازیافت.حرارت.اتالفی.در.صنایع.به.عنوان.راهکاری.موثر.جهت.بهره.برداری.مناسب.از.

منابع.انرژی.مطرح.شده.است.
وی.اف��زود:.از.جمل��ه.مهمترین.کاربردهای.ای��ن.منبع.انرژی،.عالوه.بر.اس��تفاده.از.
پیش.گرمکن.ها.در.آب.گرم.مصرفی،.اس��تفاده.از.آن.برای.تولید.برق.اس��ت..در.فرآیند.
تولید.صنایعی.مانند.س��یمان،.شیش��ه،.فوالد.و.....پتانس��یل.باالیی.برای.تولید.برق.از.
طری��ق.بازیافت.حرارت.وجود.دارد..بنابراین،.الزم.اس��ت.توجه.وی��ژه.ای.به.این.بحث.
در.کش��ور.ش��ود..در.کلیه.خطوط.تولید.س��یمان.حتی.در.یک.خط.بهینه.تولید.سیمان،.
مقدار.قابل.مالحظه.ای.انرژی.حرارتی.از.طریق.گازهاي.گرم.خروجي.از.پیش��گرمکن.و.
خنک.کن.های.کلینکر.تلف.می.شود؛.بنابراین.بازیافت.این.حرارت.اتالفی.برای.تولید.برق.

می.تواند.بسیار.کارا.باشد.
.معاون.آموزش.و.بهینه..س��ازی.مصرف.انرژی.س��ابا.افزود:.65.تا.75.درصد.از.انرژی.

مصرف.ش��ده.در.صنعت.سیمان.از.نوع.حرارتی.اس��ت.و.حدود.40.درصد.از.کل.انرژی.

حرارتی.به.صورت.گازهاي.گرم.خروجي.از.پیش.گرمکن.)300.تا.400.درجه.سانتیگراد(.
و.کولر.)200.تا.300.درجه.سانتیگراد(.تلف.می.شود.

.وی.ادامه.داد:.در.سال.های.اخیر.تعداد.بسیاری.از.کارخانجات.سیمان.در.نقاط.مختلف.

دنیا.)به.خصوص.کش��ورهای.آسیای.ش��رقی(.اقدام.به.احداث.نیروگاه.های.تولید.برق.از.

بازیاف��ت.حرارت.اتالف��ی.در.کارخانه.های.خود.کرده.اند؛.این.نوع.نیروگاه.با.اس��تفاده.از.

گازهای.داغ.خروجی.و.اتالفی.فرآیند،.امکان.تولید.بیش.از.30.درصد.از.برق.مورد.نیاز.
کارخانه.را.دارد.

معاون.آموزش.و.بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی.سابا.هزینه.نسبتا.باالی.سرمایه.گذاری.

طرح.مذکور.و.همچنین.نرخ.خرید.برق.تضمینی.را.علت.اجرایی.نشدن.این.طرح.برغم.

مزایای.فراوان.آن.در.گذشته.دانست.و...افزود:.با.ابالغ.تعرفه..های.خرید.تضمینی.برق.از.

نیروگاه..های.تجدیدپذیر.و.پاک.توسط.وزیر.نیرو،.توسعه.این.نوع.از.نیروگاه..ها.در.کشور.
تسهیل.شده.و.از.منظر.هزینه.فایده.برای.سرمایه..گذار.اقتصادی.خواهد.بود.

.وی.ضمن.پیش..بینی.نرخ.خرید.3050.ریالی.به.ازای.هر.کیلووات.ساعت.برق.تولیدی.

از.این.نوع.نیروگاه..ها.در.مصوبه.اخیر،.ادامه.داد:.با.توجه.به.اینکه.صنعت.سیمان.به.عنوان.

یکی.از.صنایع.زیربنایی.و.استراتژیک.کشور،.بیش.از.12.درصد.مصرف.انرژی.الکتریکی.

بخش.صنعت.کش��ور.)حدود.4.درصد.از.کل.انرژی.الکتریکی.مصرف.ش��ده.در.کشور(.

را.به.خود.اختصاص.داده.است،.اجرای.این.طرح.در.این.کارخانه.ها،.می.تواند.به.کاهش.

تقاضای.برق.در.کش��ور.کمک.ش��ایانی.کند.و.طبق.بررس��ی.ها.و.مطالعات.انجام.شده،.

پتانس��یل.تولید.برق.با.استفاده.از.این.روش.تنها.در.کارخانه.های.سیمان.کشور،.بیش.از.
300.مگاوات.برآورد.می.شود..
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بازگشت خریداران به تاالر پتروشیمی 
پنج��ره.ایرانیان:.در.اواس��ط.مرداد.م��اه.و.مخصوصا.پس.از.
اعالم.قیمت.های.پایه.فعلی،.متوسط.قیمت.ها.کاهشی.بوده.و.
شاید.یکی.از.مهمترین..دالیل.افزایش.حجم.خرید.در.بورس.و.

بازار.نیز.به.شمار.بیاید.
.ب��ه.گزارش.دنیای.اقتصاد:.ب��ازار.محصوالت.پلیمری.پس.
از.هفته.ها.رکود.نس��بی.با.افزای��ش.حجم.معامالت.در.بورس،.
مواجه.و.بازار.وارد.فاز.بهبود.ش��ده.و.برای.دومین.هفته.پیاپی.
با.تقویت.خرید.به.کمک.رش��د.تولید.در.صنایع.پایین..تکمیلی.
ش��اهد.تقویت.ساز.و.کارها.هس��تیم..به.نظر.می.رسد.با.کاهش.
قیمت.ه��ا.هنوز.هم.زمینه.برای.بهب��ود.حجم.معامالت.وجود.

خواهد.داشت.
در.فاصله.روز.دوش��نبه.و.سه.شنب.)12.و.13.مرداد(.قیمت.
اغلب.گریده��ای.پلیمری.در.بازار.داخلی.افزایش.ناچیزی.پیدا.
ک��رد.ولی.برخی.گریدهای.خاص.و.محدود.نیز.کاهش.قیمت.
ناچی��زی.پیدا.کردند..این.در.حالی.اس��ت.که.این.روند.رو.به.رو.
رش��د.قیمتی.که.تا.پیش.از.اتمام.معامالت.س��یگنال.مثبت.و.
مهمی.ب��ه.بورس.تزریق.کرد،.نویدبخ��ش.روزی.پر.رونق.در.

بورس.کاالی.ایران.بود.
کاهش.حجم.خرید.از.بورس.کاال.را.می.توان.مهم.ترین..دلیل.
برای.کاهش.تزریق.کاال.به.سمت.بازار.دانست.که.به.کاهش.
موجودی.انبارها.منجر.خواهد.ش��د..از.سوی.دیگر.بورس.کاال.
لیس��ت.و.حجم.فروش.ش��رکت.های.بزرگ.پتروشیمی..را.به.
س��ازمان.امور.مالیاتی.اعالم.می.کند..بنابراین.فروش.در.خارج.
از.بورس.می.تواند.داده.ای.برای.عدم.اس��تفاده.از.معافیت.های.

مالیاتی.به.شمار.بیاید...
پس.از.بارها.تالش.برای.خروج.محصوالت.پتروش��یمی.از.
بورس.کاال.این.بار.به.نظر.می.رس��د.که.ش��رکت.های.بزرگ.
عرضه.کننده.دیگر.تمایلی.به.پرداخت.هزینه.برای.این.رویکرد.
کهنه.نداش��ته.و.این.بار.به..صورت.رسمی.ادامه.عرضه.ها.را.در.
بورس.کاال.به.عنوان.استراتژی.طوالنی.مدت.خود.برگزیده.اند..
به.نظر.می.رسد.شرکت.های.پتروش��یمی.از.دوران.پساتحریم.
نگران.هس��تند؛.زیرا.شرکت.ها.و.رقبای.خارجی.آنها.می.توانند.
بازارهای.سنتی.داخلی.را.تحت.الشعاع.قرار.دهند..بنابراین.باید.

فکری.کرد..
در.این.ش��رایط.و.برای.حفظ.بازار.داخل��ی.عرضه.کنندگان.
اصلی.به.فکر.انعقاد.قراردادهای.بلند.مدت.از.طریق.بورس.کاال.
هستند.تا.خریداران.پیشین.خود.را.حفظ.کنند؛.هر.چند.تاکنون.
حمایتی.از.این.قبیل.ش��رکای.تجاری.خود.به.صورت.واقعی.به.

عمل.نیاوردند..این.موارد.در.حالی.است.که.در.آمارهای.رسمی.

حجم.تولید.محصوالت.پلیمری.کاهش.محسوس��ی.را.نشان.
می.دهد.البته.دلیل.اصلی.آن.نیز.ضعف.تقاضا.عنوان.شده.است.
.به.عبارت.س��اده.تر.شرکت.های.بزرگ.پتروشیمی.بیشتر.از.
واقعیت.ب��ه.صادرات.خوش.بین.بوده.ان��د.و.اکنون.این.خطای.
استراتژیک.در.حال.خودنمایی.اس��ت..بنابراین.به.صراحت.از.
حمایت.از.خریداران.توصیه.می.شود.که.می.تواند.هم.بازارهای.

سنتی.را.حفظ.کرده.و.هم.حجم.خرید.فعلی.را.تقویت.کند..
در.هر.حال.افت.حجم.خرید.در.بورس.کاال.به.صورت.ممتد.
از.مهرماه.س��ال.گذشته.تاکنون.یک.واقعیت.به.شمار.آمده.که.
نشان.دهنده.رکود.در.صنایع.پایین.دستی.پتروشیمی.است.که.
اگر.مورد.حمایت.قرار.نگیرد،.می.تواند.کل.صنعت.پتروش��یمی.
چه.صنایع.باالدستی.و.چه.صنایع.پایین.دستی.را.بیش.از.اکنون.

تحت.تاثیر.قرار.گیرد..

 همکاری نروژ و پاکستان برای ساخت نیروگاه خورشیدی 150 مگاواتی
پنجره.ایرانیان:.پروژه.های.نیروگاهی.فتوولتائیک.کراچی.که.ش��امل.سه.نیروگاه.هر.یک.به.
ظرفیت.50.مگاوات.اس��ت،.نیازمند.سرمایه..گذاری.اولیه.در.حدود.300.میلیون.دالر.است.و.قرار.
اس��ت.در.مدت.زمان.یک.س��ال،.کار.آن.به.اتمام.برسد..پاکس��تان.و.نروژ.با.یکدیگر.به.توافق.
رس��یدند.که.به.طور.مشترک.نیروگاه.های.خورش��یدی.در.مجموع.به.ظرفیت.150.مگاوات.در.
کراچی.احداث.و.راه.اندازی.کنند..به.گزارش.پایگاه.اطالع.رس��انی.وزارت.نیرو.)پاون(،.هدف.از.
پروژه.های.خورش��یدی،.ایجاد.انگیزه.سرمایه.گذاری.در.کشور.و.جذب.سرمایه.گذاران.خارجی.و.
داخلی.است...این.پروژه.بیش.از.1000.شغل.برای.ساکنان.منطقه.در.مراحل.احداث،.و.پس.از.
اتمام.و.در.مرحله.عملیاتی.نیز.تعداد.60.شغل.در.دراز.مدت.در.داخل.نیروگاه.فراهم.می.کند؛.از.
آنجا.که.شرکت.اروپایی.Scatec.Solar.درکشورهای.دیگر.نیز.در.حال.فعالیت.است،.تأکید.

خاصی.بر.انتقال.دانش.فنی.به.کشورهای.در.حال.توسعه.دارد..
انتظ��ار.می.رود.که.تأمی��ن.مالی.احداث.مجموعه.نیروگاه.های.150.مگاواتی،.تا.پایان.س��ال.
2015.تکمیل.ش��ود.و.مراحل.احداث.آن.در.س��ه.ماهه.اول.س��ال.2016.آغاز.شود..پروژه.های.
نیروگاهی.فتوولتائیک.کراچی.که.ش��امل.س��ه.نیروگاه.هر.یک.به.ظرفیت.50.مگاوات.اس��ت،.
نیازمند.س��رمایه..گذاری.اولیه.در.حدود.300.میلیون.دالر.اس��ت.و.قرار.است.در.مدت.زمان.یک.
سال،.کار.آن.به.اتمام.برسد..این.سه.نیروگاه.خورشیدی،.برق.150هزار.خانه.را.تأمین.می.کنند.
و.حت��ی.می.توانند.در.تغییرات.آب.و.هوا.و.کاهش.تولید.گازهای.گلخانه.ای.در.حدود.300.هزار.
تن،.تأثیر.گذار.باش��ند..شرکت.ملی.برق.پاکس��تان..)CPPA(،.نیز.خریدار.برق.تولیدی.به.مدت.
25.سال.بوده.و.همچنین.از.اعتبارات.کربن.این.پروژه.نیز.تا..50.درصد.درآمد.کسب.می.کند.

ی
رژ

ر ان
بـا

اخ

 اشتیاق کشور آذربایجان برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر ایران
پنج��ره.ایرانیان:.آکیم.بدل.اوف.رئی��س.آژانس.انرژی.های.
تجدیدپذی��ر.آذربایجان.در.جلس��ه.ای.با.آق��ای.دکتر.صادق.
زاده.رئی��س.هیئت.مدی��ره.و.مدیر.عامل.س��انا،.ضمن.ارائه.
گزارش.از.فعالیت.های.کشور.متبوع.خود.در.زمینه.انرژی.های.
تجدیدپذیر.و.اعالم.برنامه.های.آن.کشور.برای.توسعه.استفاده.
از.این.انرژی.ها،.که.تا.5.الی.10.سال.آینده.جایگزین.نفت.و.
گاز.در.این.کش��ور.خواهد.شد،.از.عالقمندی.کشورش.برای.

سرمایه.گذاری.در.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.ایران.خبر.داد.

ب��ه.گزارش.روابط.عمومی.س��ازمان.انرژی.ه��ای.نو.ایران.

)سانا(،.در.این.دیدار.که.با.حضور.مسئوالن.شرکت.آز.آلترناتیو.

انرژی.کش��ور.آذربایجان،.معاونان.و.مدیران.سانا.و.مسئوالن.

بخش.انرژی.های.تجدیدپذیر.ش��رکت.مپنا.برگزار.شد،.آقای.

دکتر.صادق.زاده.ضمن.استقبال.از.حضور.شرکت.های.خارجی.

برای.س��رمایه.گذاری.در.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.در.ایران.و.

اع��الم.مصوبه.جدید.وزارت.نی��رو.در.خصوص.افزایش.نرخ.

خرید.انرژی.تولی��دی.از.تجدیدپذیرها،.اعالم.آمادگی.کردند.

که.در.کمترین.زمان.نس��بت.به.صدور.مجوز.سرمایه.گذاری.
در.این.بخش.برای.شرکت.های.خارجی.اقدام.گردد.

در.پایان.مقرر.ش��د.برای.ش��روع.همکاری،.موضوع.پروژه.

نی��روگاه.ب��ادی.100.مگاوات��ی.خواف.از.طریق.ش��رکت.آز.

آلترناتی��و.انرژی.به.عنوان.نماینده.آذربایجان.و.ش��رکت.مپنا.

در.دس��تور.کار.فوری.قرار.گرفته.و.اقدامات.الزم.برای.انعقاد.

قرارداد.و.آغاز.عملیات.اجرائی.انجام.شده.و.در.آینده.نسبت.به.
توسعه.همکاری.ها.اقدامات.بعدی.صورت.پذیرد.
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 نخستین قرارداد همکاری یک شرکت ایرانی و ایتالیایی در صنعت پتروشیمی
پنج��ره.ایرانیان:.همزمان.با.آغ��از.مذاکرات.جدید.نفتی.
ایران.و.شرکت.ایتالیایی."انی"،.نخستین.قرارداد.همکاری.
میان.یک.شرکت.ایرانی.و.ایتالیایی.در.صنعت.پتروشیمی.

امضا.شد.
ب��ه.گزارش.خبرگزاری.مهر،.هیاتی.به.ریاس��ت.»پائولو.
جنتیلون��ی«.وزیر.ام��ور.خارجه.و.فدری��کا.گوئیدی.وزیر.
توسعه.اقتصادی.ایتالیا.در.مرداد.ماه.به.تهران.سفر.کردند.
و.ب��ا.بیژن.زنگنه.وزیر.نفت.و.تعدادی.از.وزیران.اقتصادی.

کابینه.دولت.تدبیر.و.امید.مذاکراتی.انجام.دادند.
همزمان.با.س��فر.این.هیات.اقتصادی.و.سیاس��ی.به.
تهران،.بیژن.زنگنه.وزیر.نفت.ایران.و.کلودیو.دسکالزی.
رئیس.انی.به.عنوان.بزرگترین.ش��رکت.نفتی.ایتالیا،.در.
تهران.اع��الم.کردند.که.از.س��رگیری.ص��ادرات.نفت.
ایران.و.مش��ارکت.این.شرکت.ایتالیایی.در.طرح.توسعه.
میادین.نفتی.کشور.به.ویژه.طرح.توسعه.فاز.سوم.میدان.
دارخوی��ن.از.مهمترین.محورهای.مذاک��رات.دو.جانبه.

تهران.بوده.است.
ب��ا.وج��ود.ای��ن.و.با.اینک��ه.مذاک��رات.نفتی.ای��ران.با.
ش��رکت.های.ایتالیایی.همچون.ش��رکت."ان��ی" تاکنون.
به.امض��ای.قرارداد.جدید.همکاری.منجر.نش��ده.و.انعقاد.
قرارداده��ای.جدید.نفتی.ب��ا.ایتالیایی.ها.مش��روط.به.لغو.
کامل.تحریم.ها.ش��ده.است،.یک.ش��رکت.معتبر.ایتالیایی.
در.صنعت.پتروش��یمی.ایران.قرارداد.جدید.همکاری.امضا.

کرده.است.
بر.این.اس��اس،.به.اس��تناد.گزارش.شرکت.ملی.صنایع.
پتروش��یمی.قرارداد.همکاری.بخش.س��اختمان.و.نصب.
یک.طرح.پتروش��یمی.ESBR.در.منطقه.ویژه.اقتصادی.
انرژی.پارس.به.صورت.مشترک.بین.یک.شرکت.ایرانی.و.

ایتالیایی.امضا.شده.است.

گزارش.رس��می.منتشر.شده.توسط.شرکت.ملی.صنایع.

پتروش��یمی.حاکی.از.آن.است.که.پس.از.امضای.قرارداد.

.،versalis..تامین.دانش.فنی.با.ش��رکت.پلیم��ری.اروپا

ش��رکت.های."تکنی.مونت" ایتالیا.و.یک.ش��رکت.ایرانی.

به.عنوان.پیمانکاران.مهندسی.اصولی،.تفصیلی.و.تداکارت.

این.طرح.پتروشیمیایی.انتخاب.و.قرارداد.همکاری.با.آنها.
امضا.شده.است.

ش��رکت.تکنی.مونت.ایتالیا.از.جمله.ش��رکت.های.فعال.

اروپای��ی.در.صنایع.پتروش��یمی.و.پلیمری.ای��ران.قبل.از.

اعمال.تحریم.ها.بود.و.این.ش��رکت.قرارداد.مشابه.دیگری.

در.برخی.از.طرح.های.جدید.پتروشیمی.ایران.منعقد.کرده.
یا.در.شرف.انعقاد.آن.است.

اس��فند.ماه.س��ال.گذشته.گزارش.ش��ده.بود.که.با.سفر.

پی��رو.برتد.فالگرو.مدیرعامل.ش��رکت.تکنی.مونت.ایتالیا.

به.تهران،.دور.جدید.مذاکرات.ش��رکت.تکنی.مونت.ایتالیا.

به.عنوان.یکی.از.غول.های.پلیمری.و.پتروشیمی.ایران.به.

منظور.س��اخت.یکی.از.بزرگترین.پارک.های.پتروش��یمی..
منطقه.خاورمیانه.در.بندر.عسلویه.آغاز.شد.

مهمترین.محور.این.مذاکرات.دو.جانبه.در.تهران.درباره.

احداث.پارک.پتروش��یمی.ABS.و."رابر" در.منطقه.ویژه.

اقتص��ادی.انرژی.پارس.بود.که.دو.ط��رف.به.توافق.های.
اولیه.در.این.باره.دست.یافته.اند.

فالگرو.مدیرعامل.ش��رکت.تکنی.مون��ت.ایتالیا.در.این.

مذاکرات.با.اعالم.آمادگی.برای.مش��ارکت.و.همکاری.با.

صنایع.پتروش��یمی.ایران،.خواس��تار.توسعه.همکاری.های.
مشترک.با.شرکت.های.پتروشیمی.ایرانی.شده.است.

بر.اس��اس.این.مذاکرات،.مقرر.ش��ده.اس��ت.تا.با.ایجاد.

یک.کارگروه.مشترک.مقدمات.همکاری.های.آتی.پس.از.

شناس��ایی.موضوعات.فنی.و.فرصت.های.توسعه.ای.جدید.
در.صنعت.پتروشیمی.ایران.فراهم.شود.

 پیشرفت فیزیکی پتروشیمی بوشهر به نیمه راه نزدیک شد
پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.پتروش��یمی.بوشهر.از.پیش��رفت.فیزیکی.48.درصدی.فاز.
نخس��ت.این.ط��رح.خبر.داد.و.گفت:.هم.اکنون.فاینانس.خارج��ی.فاز.دوم.این.طرح.نیز.

مراحل.نهایی.خود.را.طی.کرده.و.به.زودی.عملیاتی.می.شود.
به.گزارش.ش��انا،.غالمرضا.مس��تجاب.الدع��وه.با.بیان.این.که.فاینانس.فاز.نخس��ت.
پتروشیمی.بوشهر.از.25.فروردین.ماه.امسال.عملیاتی.شده.است،.به.فاینانس.1,9.میلیارد.
یورویی.دو.فاز.پتروش��یمی.بوشهر.اش��اره.کرد.و.گفت:.بر.اساس.پیش.بینی.های.صورت.

گرفته.فاز.نخست.این.طرح.در.نیمه.دوم.سال.آینده.راه.اندازی.می.شود.
مدیرعامل.ش��رکت.پتروش��یمی.بوشهر.با.اش��اره.به.انجام.مجموعه.ای.از.فرآیندها.در.
پتروشیمی.بوشهر.و.انجام.چهار.مرحله.تفکیک.و.تولید.پس.از.دریافت.گاز.ترش،.یادآور.
ش��د:.به.عنوان.مثال.در.واحد.شیرین.سازی.گاز،.تفکیک.صورت.گرفته.و.متانول.یا.اتیلن.
تولید.می.ش��ود.و.بخش��ی.از.اتیلن.نیز.به.عنوان.خوراک.برای.واحدهای.گالیکول.کاربرد.

دارد.
مستجاب.الدعوه.با.تاکید.بر.صادرات.متانول.تولیدی.در.فاز.نخست،.گفت:.اکنون.بازار.
در.حوزه.متانول.اشباع.شده.است،.از.این.رو.می.توانیم.کل.متانول.تولید.شده.را.صادر.کنیم.
مدیرعامل.ش��رکت.پتروش��یمی.بوش��هر.با.بیان.اینکه.اتان.تولی��دی.این.مجتمع.به.

واحدهای.اتیلنی.داده.می.شود،.افزود:.محصوالت.تولیدی.دیگر.این.مجتمع.مانند.پروپان،.
بوتان.و.گوگرد.نیز.صادر.می.شود.

وی.ب��ا.تاکید.بر.ل��زوم.توجه.به.اقتص��اد.مقاومتی،.گفت:.واحدهای.پتروش��یمی.جزو.

مجموعه.های.موثر.در.اقتصاد.کشور.هستند.و.پتروشیمی.در.کنار.دیگر.موارد.می.تواند.در.

اجرای.خوب.اقتصاد.مقاوتی.تاثیرگذار.باشد،.اما.با.توجه.به.بزرگی.اقتصاد.یک.کشور.باید.
توجه.داشت.که.یک.صنعت.به.تنهایی.تاثیر.گذار.نخواهد.بود.

به.گزارش.شانا،.پتروشیمی.بوشهر.با.عملیاتی.شدن.فاینانس.فاز.یک.خود.در.یک.سال.

گذش��ته.به.شدت.فعال.شده.است،.این.طرح.با.ظرفیت.سه.میلیون.تن.محصول.در.سال.

اجرا.می.شود.و.ش��امل.واحدهای.اتان،.اتیلن،.برش.های.سه.کربنه،.متانول،.گوگرد،.پلی.
اتیلن.سبک.و.سنگین.خطی.و.اسید.استیک.می.شود.

این.شرکت.پتروشیمی.با.هدف.تولید.ساالنه.یک.میلیون.و.650.هزار.تن.متانول،.یک.

میلیون.تن.الفین،.پانصد.و.پنجاه.هزار.تن.اتیلن.گلیکول،.300هزار.تن.پلیمر.س��نگین.و.
سبک.و.سیصد.هزار.تن.اسید.استیک.طراحی.و.اجرا.می.شود.

پتروشیمی.بوشهر.همچنین.ظرفیت.150.هزار.تن.جداسازی.گوگرد،.295.میلیون.فوت.
مکعب.در.روز.بازیابی.اتان.و.324.میلیون.فوت.مکعب.در.روز.شیرین.سازی.گاز.را.دارد.
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 پیشرفت بیش از 9٦ درصدی فاز نخست نیروگاه پتروشیمی دماوند
پنج��ره.ایرانی��ان:.مدیر.طرح.های.ش��رکت.مل��ی.صنایع.
پتروش��یمی.ایران.از.پیش��رفت.فیزیکی.بیش.از.96.درصدی.

فاز.نخست.نیروگاه.پتروشیمی.دماوند.خبر.داد.
به.گزارش.مرکز.اطالع.رس��انی.ش��انا،.مرضیه.ش��اهدایی.
ب��ا.بی��ان.این.ک��ه.پتروش��یمی.دماوند.ب��ه.4.میلی��ارد.دالر.
سرمایه.گذاری.نیاز.دارد،.گفت:.از.روز.نخست.تاکنون.شرکت.
ملی.صنایع.پتروش��یمی.از.محل.مناب��ع.داخلی.خود.بیش.از.

یک.میلیارد.دالر.در.این.طرح.سرمایه.گذاری.کرده.است..
وی.با.تاکید.ب��ر.این.که.بخش.خصوصی.پیش.از.خرید.
س��هام.پتروش��یمی.دماوند.در.بورس.باید.س��رمایه.گذاری.
ش��رکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.را.در.این.طرح.بازگرداند،.
گف��ت:.هم.اکنون.ناتوان��ی.بخش.خصوص��ی.در.پرداخت.
هزین��ه.اولیه.)ی��ک.میلی��ارد.دالر(.به.این.ش��رکت.و.نیز.
سرمایه.گذاری.سه.میلیارد.دالری.از.عوامل.اصلی.فروخته.

نشدن.این.طرح.است.
ش��اهدایی.گف��ت:.بزرگترین.عام��ل.ارتباط��ی.24.طرح.
پتروش��یمی.در.فاز.2.پارس.جنوبی،.پتروشیمی.دماوند.است،.
از.این.رو.از.لحاظ.حاکمیتی.و.مدیریتی.بهتر.است.تا.زمانی.که.
این.طرح.به.بهره.برداری.می.رسد،.مدیریت.آن.دولتی.بماند.
پتروش��یمی.دماون��د.با.توجه.ب��ه.موقعیت.خ��اص.خود.و.
وابس��تگی.24.مجتمع.فاز.دوم.پتروشیمی.های.پارس.جنوبی.
ب��ه.آن،.بای��د.در.کوتاه.ترین.زم��ان.به.بهره.برداری.برس��د..
ظرفیت.نصب.شده.بخش.بخار.در.نیروگاه.پتروشیمی.دماوند.

600.تن.در.س��اعت.اس��ت.و.همچنین.ظرفیت.نصب.ش��ده.

نیروگاه.برق.نیز.300.مگاوات.اس��ت.و.در.مرحله.نخست.90.
مگاوات.برق.تولید.می.شود.

نی��روگاه.برق.و.بخار.ش��رکت.پتروش��یمی.دماون��د.از.دو.

بخش.برق.و.بخار.برای.خدمات.دهی.به.ش��رکت.های.فاز2.
پتروشیمی.منطقه.ویژه.پارس.تشکیل.شده.است.

براین.اس��اس،.واحد.برق.ش��امل.12.واح��د.توربین.گازی.

)هر.یک.به.ظرفیت.162مگاوات(.است؛.در.مجموع.ظرفیت.

نصب.ش��ده.نیروگاه.1944.مگاوات.در.ش��رایط.ایزو.اس��ت،.

همچنی��ن.برآورد.مص��رف.واحدهای.فاز2.مع��ادل.1500.تا.
1530.مگاوات.در.شرایط.نرمال.و.ماکزیمم.است.

با.توجه.به.حجم.عظیم.سرمایه.گذاری.پروژه.های.یوتیلیتی.

آفسایت.پتروش��یمی.دماوند،.ابتدا.عملیات.اجرایی.فاز1.طرح.

به.همراه.آفس��ایت.کل.پروژه.شروع.شده.و.در.مرحله.کنونی.

پروژه.نیروگاه.فاز.نخس��ت.با.پیشرفت.حدود.95.درصدی.تا.
چندماه.آینده.به.بهره.برداری.می.رسد.

 پیشرفت فیزیکی پتروشیمی گچساران از ٣4 درصد گذشت
پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.پتروش��یمی.گچس��اران.با.
بیان.این.که.هم.اکنون.این.پتروشیمی.حدود.34.درصد.
پیش��رفت.فیریکی.دارد،.گفت:.ساخت.اسکلت.و.احداث.
س��اختمان.اداری.این.مجتمع.از.بخش.های.انجام.شده.

آن.است.
بنا.به.گزارش.ش��بکه.اطالع.رس��انی.ش��انا،.قاس��م.
محمودی.از.نهایی.شدن.فاینانس.پتروشیمی.گچساران.
ت��ا.یک.ماه.آین��ده.خبر.داد.و.گف��ت:.تکمیل.این.طرح.
اش��تغال.زا.و.تولی��دی.به.200.میلیون.یورو.تس��هیالت.

ارزی.نیاز.دارد.
مدیرعامل.پتروشیمی.گچساران.ادامه.داد:.هم.اکنون.
برای.دریافت.فاینانس.این.پروژه.در.حال.دادن.مدارک.

و.ضمانتنامه.های.الزم.به.بانک.عامل.هستیم.
س��االنه.12.میلیون.مترمکعب.آب.برای.مصرف.این.
ط��رح.ملی.مورد.نیاز.اس��ت.که.این.میزان.آب.از.س��د.
کوثر.تامین.خواهد.ش��د؛.پتروش��یمی.گچساران.پس.از.
راه.اندازی،.ظرفیت.تولید.س��االنه.یک.میلیون.تن.اتیلن.

را.دارد.

هم.اکنون.170.نفر.به.طور.مس��تقیم.و.غیر.مستقیم.در.

این.طرح.مش��غول.به..کار.هس��تند.که.با.بهره.برداری.از.
آن.یکهزار.شغل.پایدار.ایجاد.خواهد.شد.

عملی��ات.اجرای��ی.این.پروژه.در.س��ال.83.در.زمینی.

به.مس��احت.157.هکتار.آغاز.ش��د.که.ب��ه.دلیل.برخی.

مش��کالت.چندین.بار.غیرفعال.ش��د؛.اما.از.س��ال.90.

تاکن��ون.فعالیت.خود.را.به.طور.جدی.آغاز.کرده.اس��ت..

خوراک.این.مجتمع.قرار.اس��ت.از.طریق.پاالیشگاه.بید.
بلند.دو.تامین.شود.

 همکاری ایران و ژاپن در زمینه تجاری سازی دانش فنی فرآیندهای پتروشیمی
پنجره.ایرانیان:.معاون.مدیرعامل.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.با.اشاره.به.اشتیاق.ایران.
ب��رای.توس��عه.صنایع.حد.واس��ط.و.تکمیلی.پتروش��یمی.گفت:.ایران.تمای��ل.دارد.در.زمینه.
تجاری.س��ازی.دانش.فنی.فرآیندهای.حدواس��ط.به.صورت.مش��ترک.با.ش��رکت.های.ژاپنی.

همکاری.کند.
به.گزارش.ش��بکه.اطالع.رس��انی.شانا،.محمدحس��ن.پیوندی.با.بیان.این.که.شرکت.های.
ژاپنی.عالقمند.به.حضور.در.پتروشیمی.ایران.هستند،.پیش.بینی.کرد.شرکت.های.ژاپنی.طی.

6.ماه.آینده.با.حذف.تحریم.های.بین.المللی.در.صنعت.پتروشیمی.ایران.حضور.یابند.
وی.با.بیان.این.که.س��اخت.پتروش��یمی.بندر.امام،.در.اواخر.دهه.70.میالدی.یک.نمونه.
همکاری.خوب.میان.دو.کش��ور.اس��ت،.گفت:.در.زمان.احداث.این.پتروشیمی.سرمایه.گذاری.

عظیمی.به.صورت.مشترک.در.ایران.صورت.گرفت.که.در.آن.تاریخ.در.دنیا.منحصر.بفرد.بود.
معاون.مدیرعامل.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.با.اش��اره.به.حضور.مدیران.21.شرکت.
بزرگ.نفتی.ژاپنی.به.همراه.وزیر.اقتصاد.و.هیئت.سیاسی.این.کشور.در.ایران،.گفت:.به.گفته.
مس��ئوالن.این.کش��ور.در.مذاکرات.انجام.شده،.بیش.از.هزار.شرکت.ژاپنی.دیگر.برای.انجام.

این.سفر.تمایل.داشته.اند.
پیوندی.اظهار.کرد:.صنعت.پتروشیمی.ایران.تمایل.دارد.همکاری.با.شرکت.های.ژاپنی.در.
این.صنعت.محدود.به.پروژه.های.EPC.نباشد،.وانگهی.زمینه.تجاری.سازی.دانش.های.فنی.
در.حوزه.صنایع.پایین.دستی.و.حد.واسط.ایران.دارای.توانمندهای.بسیاری.است.که.می.تواند.

با.همکاری.شرکت.های.خارجی.توسعه.یابد.

ی
رژ

ر ان
بـا

اخ
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  فرصت سرمایه گذاری در بزرگترین هلدینگ پتروشیمی ایران
پنج��ره.ایرانی��ان:.مدیرعام��ل.ش��رکت.پتروش��یمی.
بین.المل��ل.از.ارائه.فرصت.س��رمایه.گذاری.6,6.میلیارد.
یوروی��ی.در.طرح.های.موجود.ش��رکت.هلدینگ.خلیج.
فارس.در.نخس��تین.کنفرانس.مشترک.اقتصادی.ایران.

و.اتحادیه.اروپا.خبر.داد.
به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.عیس��ی.مش��ایخی.با.
اش��اره.به.حضور.خود.در.نخس��تین.کنفرانس.مشترک.
اقتص��ادی.ای��ران.و.اتحادیه.اروپا.در.هفته.گذش��ته.در.
وین،.گفت:.در.این.مراس��م.که.با.حضور.مدیران.ارش��د.
ش��رکت.های.بیمه.ای.و.س��رمایه.گذاری.ب��زرگ.جهان.
هم��راه.ب��ود،.فرصت.ه��ای.س��رمایه.گذاری.در.صنعت.
پتروش��یمی.ایران.به.خصوص.ش��رکت.هلدینگ.خلیج.

فارس.ارائه.شد.
وی.ب��ا.بیان.این.ک��ه.در.طرح.های.در.ح��ال.مطالعه.
و.مهندس��ی.ش��رکت.هلدینگ.خلیج.ف��ارس.به.ترتیب.
ح��دود.5.و.4.میلیارد.دالر.فرصت.س��رمایه.گذاری.برای.
فاینانس��ورهای.خارجی.وجود.دارد،.گف��ت:.در.مجموع.
این.ش��رکت.هم.اکنون.توان.ج��ذب.15,6.میلیارد.یورو.

سرمایه.گذاری.خارجی.دارد.
مش��ایخی.پی��ش.از.ای��ن.در.مورد.موان��ع.پیش.روی.
س��رمایه.گذاران.خارجی.برای.ورود.به.بازار.پتروش��یمی.
ایران.گفت��ه.بود:.به.عنوان.مثال.برای.جذب.منابع.مالی.
از.بازارهای.بین.المللی.به.ش��کل.بلندم��دت.)فاینانس(.
دارا.ب��ودن.رتبه.اعتباری.نزد.موسس��ات.بیمه.صادراتی.
کش��ورها.مطابق.مقررات.سازمان.توسعه.همکاری.های.
اقتصادی.)OECD(.الزم.اس��ت؛.رتبه.بندی.موسس��ات.
بیمه.صادراتی.کشورها.از.1.تا.7.است.و.در.مقطع.فعلی.
رتبه.ایران.6.اس��ت.که.امید.اس��ت.در.آینده.بهبود.یابد؛.
این.درحالی.اس��ت.که.قبل.از.اعمال.تحریم.رتبه.ایران.
4.ب��وده.و.دوران.طالیی.امکان.تامین.منابع.مالی.در.آن.

سال.ها.رقم.خورد.
وی.ب��ا.تاکی��د.بر.اهمی��ت.نقش.بیمه.های..پوش��ش.
صادراتی.افزود:.همان.گونه.که.آگاهی.دارید.در.کش��ور.
آلمان،.موسس��ه.بیمه.صادراتی.هرمس.آلمان.به.عنوان.

موسس��ه.بیمه.صادراتی.این.کش��ور.نقش.و.نظر.مهمی.

در.این.بین.دارد؛.آنچه.مس��لم.اس��ت،.ش��رایط.سیاسی.

اس��ت.و.از.آنجا.ک��ه.تحریم.ها.یک��ی.از.عوامل.موثر.بر.

فعالی��ت.س��رمایه.گذاران.اس��ت،.پس.به.یقی��ن.اثر.خود.

را.روی.فضای.س��رمایه.گذاری.و.تامین.مالی.گذاش��ته.

اس��ت،.همچنین.تحریم.ها.نیز.یک.ش��به.وضع.نشده.که.

به.یکباره.برداشته.ش��ود..این.مساله.زمان.بر.خواهد.بود.

و.دس��ت.کم.4.تا.5.ماه.زمان.می.برد.که.مقررات.بانکی.
اعالم.و.رتبه.اعتباری.نیز.بهبود.یابد.

مدیرعام��ل.ش��رکت.پتروش��یمی.بین.المل��ل.درب��اره.

تاثیرپذی��ری.فضای.کس��ب.وکار.صنعت.پتروش��یمی.از.

فضای.سیاسی.گفت:.محیط.سرمایه.گذاری.و.تامین.منابع.

مالی.تابع.ش��رایط.سیاسی.اس��ت.و.از.آنجا.که.تحریم.ها.

یکی.از.عوامل.موثر.بر.فعالیت.سرمایه.گذاران.است،.پس.
اثر.خود.را.روی.فضای.سرمایه.گذاری.می.گذارد.

مشایخی.با.اشاره.به.سابقه.حضور.شرکت.های.آلمانی.

در.پروژه.های.پتروشیمی.ایران.اظهار.کرد:.در.هر.صورت.

شرکت.های.خارجی.چه.در.قالب.اعطای.لیسانس.و.چه.

در.قال��ب.پیمانکاری.مانند.EPC.زمانی.وارد.بازار.ایران.

می.ش��وند.که.بح��ث.مخاطره.س��رمایه.گذاری.در.میان.

نباشد..به.این.معنا.که.حمایت.موسسات.صادراتی.نظیر.

هرمس.آلمان،.کوفاس.فرانس��ه،.ECGD..انگلس��تان.

وغیره.را.داش��ته.باشند..وی.در.مورد.اثرات.فعلی.اعالم.

تواف��ق.نهای��ی.میان.ای��ران.و.1+5.بر.جذب.س��رمایه.

خارجی.در.صنعت.پتروشیمی،.گفت:.خوشبختانه.توافق.

اولیه.اقدام.مشترک.که.در.ژانویه.2014.اتفاق.افتاد،.اثر.

روانی.بسیار.خوبی.را.به.جای.گذاشت.و.با.توافق.جامع،.

فضای.مثبت.آغاز.مجدد.فعالیت.های.جدید.کس��ب.در.
ایران.به.طور.کامل.محسوس.خواهد.بود.

مدیرعامل.شرکت.پتروشیمی.بین.الملل.گفت:.تصویب.

توافق.در.ش��ورای.امنیت.و.اتحادیه.اروپا.به.لحاظ.روانی.
اثر.بسیار.مثبتی.دارد.

مدیرعامل.ش��رکت.پتروشیمی.بین.الملل.درباره.وضع.

فعلی.تبادالت.پتروش��یمی.ایران.با.جه��ان.اظهار.کرد:.

هم.اکنون.ما.در.تماس.روزمره.با.بانک.های.بین.المللی.

برای.بازپرداخت.بدهی.های.خود.هس��تیم،.اما.توافقاتی.

برای.فعالیت.های.جدید.تامین.مالی،.تا.زمان.اعالم.رفع.
تحریم.مراودات.بانکی.انجام.نمی.شود.

.پنج��ره.ایرانیان:.معاون.وزیر.صنعت.با.اش��اره.به.برترین.صنایع.به.لحاظ.میزان.رش��د.

صنعت��ی.در.4.ماهه.ابتدایی.س��ال.جاری،.گفت:.به.نظر.می.رس��د.در.دو.ماه.آینده،.اوضاع.
صنعت.بهتر.می.شود..

.به.گزارش.مهر،.محس��ن.صالحی.نیا.با.تش��ریح.جزئیات.رش��د.صنعتی.در.چهار.ماهه.اول.

امسال.گفت:.رشد.صنعتی.در.4.ماهه.ابتدای.سال.جاری.در.صنایع.مختلف.متفاوت.است؛.اما.

آمارهای.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.نشانگر.این.است.که.در.صنایعی.همچون.پتروشیمی،.
خودروسازی،.صنعت.نساجی.و.برخی.انواع.لوازم.خانگی.رشد.باالتر.از.سایر.بخش.هاست..

معاون.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.افزود:.در.این.میان.البته.برخی.از.صنایع.نیز.با.کاهش.

رش��د.مواجه.بوده.و.برخی.دیگر.مش��ابه.سال.قبل،.رشد.داشته.اند؛.اما.به.نظر.می.رسد.با.توجه.

به.ش��رایط.و.انتظاراتی.که.بعد.از.توافق.هس��ته.ای.به.وجود.آمده.و.تحریم.هایی.که.قرار.است.

برداشته.شود،.به.طور.قطع.شرایط.حاکم.بر.بازار.تغییر.خواهد.کرد.
.وی.تصری��ح.کرد:.در.برخی.از.صنایع.همچون.کانی.های.غیرفلزی.و.صنایع.س��اختمانی،..
وضعیت.هنوز.به.رونقی.که.مدنظر.است،.نرسیده.و.بالتکلیفی.ها.سبب.شده.است.تا.تولیدات.

رشد.نداشته.باشند.و.بنابراین،.میزان.تولید.در.حد.قبل.است.
.ب��ه.اعتق��اد.صالحی.نیا،.تا.دو.ماه..آینده،..روندی.ک��ه.تولید.در.بخش.صنعت.پیدا.می.کند،.
اوضاع.بهتری.را.تجربه.خواهد.کرد.و.ظرفیت.تولیدات.صنعتی.افزایش.می.یابد..در.کنار.این،.
ب��ا.توجه.به.حمایت.هایی.ک��ه.در.بخش.صادرات.و.برنامه.های.صادراتی.تعریف.ش��ده.و.نیز.
سیاس��ت.هایی.که.دولت.در.جهت.تامین.منابع.مالی.برای.تولید.به.خصوص.در.شرایط.بعد.از.
رفع.تحریم.ها،.مانند.جذب.اعتبارات.بین.بانکی.و.امکان.نقل.و.انتقاالت.پول.در.نظر.گرفته،.

می.توان.نوید.داد.که.اوضاع.صنعت.بهتر.می.شود.

 اوضاع صنعت دو ماه دیگر بهتر می شود
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  نخستین همایش شهر هوشمند با حمایت دولت برگزار می شود
پنج��ره.ایرانیان:.نخس��تین.همایش."ش��هر.هوش��مند،.
زیرس��اخت.و.فرصت.ه��ای.س��رمایه.گذاری" ب��ا.حمای��ت.
ش��رکت.های.تابعه.وزارت.ارتباطات،.ش��هریور.ماه.امس��ال.

برگزار.می.شود.
به.گزارش.خبرگزاری.تسنیم،.همایش."شهر.هوشمند،.
زیرس��اخت.و.فرصت.های.س��رمایه.گذاری" شهریور.ماه.
س��ال.جاری.در.برج.میالد.تهران.با.هدف.ارائه.و.معرفی.
فعالیت.ه��ای.ص��ورت.گرفته.در.این.عرصه.در.راس��تای.

هم.افزایی.هر.چه.بیشتر.برگزار.می.شود.
محمود.زرگر.اجرای.کامل.ش��هر.هوش��مند.را.در.گرو.
همکاری.دستگاه.های.دولتی.و.غیر.دولتی.دانست.و.ابراز.
کرد:.در.حال.حاضر.ش��بکه.فیبر.نوری.در.کشور.ما.وجود.
ن��دارد.اما.از.نظر.متراژ.ایران.باالتری��ن.میزان.فیبر.را.در.

میان.کشورهای.منطقه.دارد.
رییس.کارگروه.محتوای.این.همایش.نیز.معتقد.اس��ت.
که.رشد.چشم.گیر.ابزارهای.تکنولوژی.از.قبیل.گوشی.های.
هوشمند.راه.را.برای.رفتن.به.سمت.پیاده.سازی.بسترهای.
هوشمند.ش��هری.فراهم.ساخته.اس��ت..زیرا.تا.سال.92.
تعداد.گوش��ی.های.هوش��مند.حدود.دو.میلی��ون.بود.که.
اکنون.به.20.میلیون.دس��تگاه.رس��یده.است؛.پیش.بینی.
می.شود.تا.پایان.سال.آینده.به.44.میلیون.دستگاه.برسد.
س��لجوقی.ب��ا.تاکی��د.ب��ر.اینک��ه.ع��دم.توج��ه.ب��ه.
زیرس��اخت.های.فن��ی.موجود.بعنوان.زیرس��اخت.اصلی.
کشور،.تمام.سرمایه.گذاری.ها.در.این.زمینه.را.بالاستفاده.
خواهد.کرد،.گفت:.باید.به.دنبال.شناس��ایی.مش��کالت،.
چالش.ها،.فرصت.ها.و.همچنین.برنامه.ریزی.برای.فراهم.

کردن.بس��تر.قانونی.و.بودجه.الزم.به.منظور.ایجاد.شهر.
هوشمند.باشیم.

معاون.سازمان.فناوری.اطالعات.با.بیان.اینکه.ذینفعان.

اصلی.شهر.هوشمند.به.خصوص.در.بخش.محتوا.بخش.

خصوصی.کش��ور.خواهند.بود.افزود:.این.درحالی.اس��ت.

که.در.پذیرش.فناوری.از.ابتدا.با.نوعی.مقاومت.از.س��وی.

مردم.مواجه.هس��تیم.و.پس.از.آن.شاهد.استفاده.افراطی.
از.ابزارهای.تکنولوژی.خواهیم.بود.

وی.با.تاکید.براینکه،.امروز.با.یک.نگاه.فناوری.افراطی.و.

نیز.یک.مقاومت.در.سرمایه.گذاری.در.بخش.ICT.مواجه.

هستیم،.گفت:.بسیاری.منتظرند.تمامی.سرمایه.گذاری.ها.

از.طریق.دولت.انجام.شود.در.صورتیکه.بخش.اصلی.این.

سرمایه.گذاری.باید.از.طریق.بخش.خصوصی.انجام.گیرد.

و.دولت.تنها.تسهیل.و.فراهم.کننده.این.اتفاق.باشد.
او.گفت:.متاس��فانه.نوعی.ترس،.مانع.س��رمایه.گذاری.
به.خصوص.س��رمایه.گذاری.خارج��ی.در.بخش.فناوری.

اطالعات.و.ارتباطات.کشور.شده.است.
س��لجوقی.با.بیان.اینکه.حد.و.اندازه.های.پروژه.ش��هر.
هوش��مند.بین.المللی.است،.گفت:.دانش.انجام.این.پروژه.
را.کمتر.می.توان.در.داخل.پیدا.کرد.و.از.طرفی.هنگامیکه.
به.دنبال.ورود.و.دستیابی.به.این.دانش.از.خارج.کشور.نیز.

هستیم.با.نوعی.مقاومت.مواجه.می.شویم.
به.گزارش.تس��نیم،.این.همایش.قرار.است.با.همکاری.
شرکت.ارتباطات.زیرساخت،.سازمان.فناوری.اطالعات.و.
اپرات��ور.چهارم.فیبرنوری.ایرانیان.نت،.15.و.16.ش��هریور.

ماه.برگزار.شود.

 بازیابی انرژی از کمک فنر ماشین ها
پنج��ره.ایرانیان:.مهندس��ان.راه.جدیدی.را.برای.تولید.انرژی.از.حرکت.رفت.و.برگش��تی.

کمک.فنرهای.خودرو.یافتند.
محققان.دانش��گاه.ویرجینیا.روش��ی.را.کش��ف.کردند.که.از.سیس��تم.تعلیق.خودرو.انرژی.
تولید.کنند..این.سیس��تم.که.متش��کل.از.یک.ژنراتور.اس��ت.هر.دو.حر.کت.رفت.و.برگشتی.
کمک.فنرها.را.به.انرژی.تبدیل.می.کند.و.نس��بت.به.انواع.مشابه.خود.از.بازده.بسیار.باالتری.

برخوردار.است.
طبق.نظر.کارشناسان،.فقط.حدود.10.تا.16.درصد.از.سوخت.یک.اتومبیل.صرف.حرکت،.
یعن��ی.غلبه.بر.مقاومت.جاده.و.هوا.می.ش��ود..و.باقی.انرژی.ب��ه.صورت.انرژی.گرمایی.یا.در.
صورت.های.دیگر.انرژی.به.هدر.می.رود..این.در.حالی.است.که.تردد.255.میلیون.خودرو.در.
آمریکا،.حدود.40.درصد.س��وخت.این.کش��ور.را.به.مصرف.می.رساند..با.این.حال.دانشمندان.

معتقدند.که.با.مهندسی.هوشمندانه.این.نقیصه.را.می.توان.کاهش.داد.
پژوهشگران.در.این.حوزه.عمدتا.برای.بازیابی.یا.تولید.انرژی.از.خودروهای.در.حال.حرکت.
روی.س��ه.بخش،.یعنی.گرمای.هدر.رفته.در.موتور،.انرژی.جنبشی.انباشته.شده.هنگام.ترمز.

گرفتن.و.انرژی.رفت.و.برگشتی.حاصل.از.حرکت.کمک.فنر،.کار.می.کنند.
بر.اساس.تخمین.محققان.دانشگاه.ویرجینیا.کمک.فنرهای.خودرو.این.قابلیت.را.دارند.که.
در.جاده.های.عادی.100.تا.400.وات.انرژی،.و.حتی.بیش��تر.از.آن.را.در.جاده.های.ناهموارتر.
تولید.کنند..برای.مقایس��ه،.میانگین.مصرف.انرژی.یک.تلفن.همراه.یک.وات.اس��ت..با.یک.
افزای��ش.1.ت��ا.5.درصدی.در.بهره.وری.س��وخت،.13.تا.19.میلیارد.دالر.س��االنه.در.مصرف.

سوخت.صرفه.جویی.می.شود.
در.روش.پیش��نهادی.این.گروه.از.محققان،.با.نصب.یک.ژنراتور،.نوس��ان.عمودی.کمک.
فنرها.به.حرکت.چرخش��ی.تبدیل.می.ش��ود..این.ژنراتور.الکتریس��یته.را.مستقیما.به.باتری.یا.

تجهیزات.برقی.ماشین.منتقل.می.کند.و.نیاز.به.دینام.را.کاهش.می.دهد.
این.سیس��تم.یکی.از.مشکالت.موجود.در.اس��تحصال.انرژی.از.حرکت.رفت.و.برگشتی.را.
حل.می.کند؛.بدین.صورت.که.حرکت.دوطرفه،.یعنی.حرکت.باال.به.پایین.کمک.فنرها،.را.به.
حرکت.یک.طرفه.مورد.نیاز.ژنراتورها.تبدیل.می.کند..به.عبارتی.دیگر،.در.این.سیستم.حرکت.
کمک.فنر.در.هر.دو.جهت.به.الکتریسیته.تبدیل.می.شود،.و.در.نتیجه.به.میزان.دو.برابر.انرژی.
بیشتر.تولید.می.شود..همچنین.ژنراتور.حتی.پس.از.توقف.حرکت.رفت.و.برگشتی،.به.چرخش.

خود.و.تولید.انرژی.ادامه.می.دهد.
مدل..نمونه.ای.که.توس��ط.این.گروه.س��اخته.و.در.محل.دانش��گاه.به.آزمایش.گذاشته.شد،.
توانس��ت.حدود.60.درصد.از.انرژی.موجود.را.اس��تحصال.کند؛.و.این.به.معنای.یک.پیشرفت.

فوق.العاده.نسبت.به.طراحی.های.مشابه.است.
با.وجود.این،.محققان.بر.این.باورند.که.با.ساخت.دقیق.تر.و.به.کار.بردن.قطعات.مطمئن.تر.

می.توان.بازده.را.به.85درصد.رساند.
بن��ا.ب��ه.گفته.یکی.از.اعضای.این.گروه.تحقیقاتی،.این.سیس��تم.قابلیت.عمل.در.ش��رایط.

مختلف.را.داشته.و.بدون.نیاز.به.تعویض.قطعه.ای،.روی.خودرو.نصب.می.شود.
)Phys.org..منبع.سایت(
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 کمک پروانه ها به فناوری خورشیدی
پنج��ره.ایرانیان:.دانش��مندان.در.پژوهش.های.اخیر.خود.
در.زمین��ه.فناوری.ه��ای.ان��رژی.خورش��یدی.از.پروانه.ها.
کمک.گرفتن��د..آنها.از.نحوه.قرار.گرفت��ن.بال.های.پروانه.
در.روزه��ای.بارانی،.تکنیک.جدی��دی.را.برای.تولید.انرژی.

خورشیدی.پیشنهاد.داده.اند.
گروه��ی.از.محقق��ان.دانش��گاه.اکس��تر.انگلس��تان،.با.
شبیه.سازی.از.حرکات.طبیعی.پروانه.های.سفید،.روش.های.
نوینی.را.برای.تولید.انرژی.فتوولتائیک.)PV(.یا.روش.هایی.

که.در.آن.نور.را.به.برق.تبدیل.می.کنند،.کشف.کردند.
نوعی.پروانه..سفید.که.به.پروانه.کلم.معروف.است،.برای.
گرم.ک��ردن.عضالت.پروازی،.بال.های.خ��ود.را.به.صورت.
V.ش��کل.قرار.می.دهد..این.گروه.از.دانش��مندان.معتقدند.
که.با.شبیه.سازی.نحوه.قرار.گرفتن.بال.های.این.پروانه.ها،.
می.توان.مقدار.نیروی.تولید..شده.توسط.پنل.های.خورشیدی..

را.حدود.50.درصد.افزایش.داد.
نکت��ه.مهمت��ر.آنکه.با.این.روش،.نس��بت.نی��رو.به.وزن.
ساختار.کلی.انرژی.خورش��یدی.17.برابر.افزایش.می.یابد،.

که.سبب.باال.رفتن.کیفیت.انرژی.تولید.شده.می.شود.
ب��ه.گفته.یک��ی.از.اعضای.این.گ��روه:.»تقلید.از.طبیعت.
در.مهندس��ی.پدیده.جدیدی.نیست..اما.این.تحقیق،.گامی.
جدید.در.تحقیقات.میان.رش��ته.ای.به.منظور.توس��عه.نیروی.
خورش��یدی.ارزان.قیمت.است.که.مشابه.آن.تاکنون.انجام.

نشده.است..
گفتنی.است،.حشرات.برای.گرم.کردن.عضالت.پروازی.
خود.از.نور.خورش��ید.اس��تفاده.می.کنند؛.طبیعتا.در.روزهای.
ابری.روند.گرم.ش��دن.این.عضالت.کندتر.اس��ت..بنابراین.
حش��رات.دیرتر.از.روزهای.دیگر.به.پ��رواز.در.می.آیند..اما.
پیش.از.این.هم.روشن.شده.بود.که.پروانه.های.سفید.کلم،.
که.در.اروپا.به.عنوان.آفت.مزارع.کلم.ش��ناخته.می.شوند،.در.

روزهای.ابری،.زودتر.از.حش��رات.و.پروانه.های.دیگر.پرواز.
می.کنند.

تصور.بر.این.اس��ت.که.توانایی.ای��ن.نوع.از.پروانه.ها،.در.

قرار.دادن.بال.های.خود.به.ش��کل.V،.ش��رایط.انعکاس��ی.

ویژه.ای.به.بدن.این.حش��ره.می.دهد.که.س��بب.گرم.شدن.

زودتر.عضالت.آن.می..ش��ود..آنها.با.دادن.این.وضعیت.به.

بال.های.خود.در.روزهای.ابری،.تمرکز.انرژی.خورشیدی.را.

در.قفسه.سینه.خود��.بخش.میانی.بدن.خود.��.به.حداکثر.
می.رسانند..

اف��زون.بر.این،.س��اختار.خ��اص.بال.پروانه.نی��ز.به.این.

قابلی��ت.ویژه.کم��ک.می.کند..این.گ��روه.در.حال.تحقیق.

روی.این.موضوع.هس��تند.که.چگونه.می.توان.این.بال.ها.را.

شبیه.س��ازی.کرد؛.آنها.در.پی.ساختن.ماده.انعکاسی.سبک.

وزن.و.نوینی.هس��تند.که.در.تولید.انرژی.خورشیدی.مورد.

استفاده.قرار.خواهد.گرفت.
ای��ن.گروه.تاکن��ون.دریافته.اند.که.بهتری��ن.زاویه.ای.که.
پروان��ه.باید.ب��ال.خود.را.نگه��دارد.تا.دمای.ب��دن.خود.را.
افزایش.دهد.حدود.17.درجه.اس��ت..دم��ا.در.چنین.حالتی.
نس��بت.به.زمانی.که.بال.ها.کامال.باز.هس��تند،.حدود.7,3.

درجه.سانتیگراد.بیشتر.می.شود.
آنها.همچنین.نش��ان.دادند.که.با.شبیه.سازی.سلول.های.
ت��ک.الی��ه.ای.بال.ه��ای.پروان��ه،.در.مولده��ای.ان��رژی.
خورشیدی،.می.توان.نسبت.نیرو.به.وزن.متمرکزکننده.های.

انرژی.خورشیدی.آینده.را..به.شدت.بهبود.بخشید.
بن��ا.به.نظ��ر.یکی.از.اعض��ای.این.گروه:.»ای��ن.مطالعه.
ثابت.می.کن��د.که.این.پروانه.های.س��فید.فقط.آفت.مزارع.
کلم.نیس��تند،.بلکه.در.واقع.حشراتی.هستند.که.در.برداشت.

انرژی.خورشیدی.مهارت.دارند.«

 تولید برق از کاکتوس
پنجره.ایرانیان:.در.مکزیک.از.گاز.زیستي.که.از.نوعي.کاکتوس.به.دست.مي.آید،.براي.

تولید.برق.استفاده.مي.شود..
ب��ه.گ��زارش.خبرگزاری.صدا.و.س��یما،.از.این.ن��وع.کاکتوس.به.صورت.س��نتي.در.
کش��ورهاي.آمریکاي.جنوبي.از.جمله.مکزیک،.براي.پخت.غذا.اس��تفاده.مي.شود،.اما.
کارشناس��ان.موسسه.ملي.جنگل.ها،.کشاورزي.و.ماهیگیري.مکزیک.از.این.نوع.گیاه،.

برق.تولید.مي.کنند.
براي.تولید.برق،.این.نوع.کاکتوس.ابتدا.چیده.شده.و.پس.از.فشرده.شدن،.به.صورت.
مایع.در.مي.آید..این.مایع.سپس.با.کود.ترکیب.مي.شود..ترکیب.حاصله.،.داخل.مخازني.
بزرگ.قرار.داده.شده.و.از.این.مخازن.گاز.تولید.می.شود..از.گاز.تولید.شده.براي.حرکت.

ژنراتورهاي.گازي.و.تولید.برق.استفاده.مي.شود.

 برگزاری همایش استانی کاربرد فناوری اطالعات در صنعت
پنجره.ایرانیان:.نخس��تین.همایش.اس��تانی.کاربرد.فناوری.اطالعات.در.صنعت،.به.همت.

اداره.کلICT..استان.همدان.برگزار.شد.
ب��ه.گزارش.مرکز.روابط.عمومی.وزارت.ارتباطات،.اولین.همایش.اس��تانی.کاربرد.فناوری.
اطالع��ات.در.صنعت،.به.مناس��بت.روز.حمایت..از.صنای��ع.کوچک،..با.حضور.دکتر.جاللی،..
مدیران.ارش��د.وزارت.ارتباطات.و.فناوری.اطالعات.و.مدیران.ارشد.سازمان.صنایع.کوچک.

در.شرکت.های.صنعتی.ایران.برگزار.شد.
در.این.همایش.محورهایی.چون.ارائه.خدمات.الکترونیکی،.س��امانه.های.مبتنی.بر.وب.و.
تلفن،.اتوماس��یون.اداری.و.صنعتی،.شبکه.و.امنیت.ش��بکه.فناوری.اطالعات،.سیستم.های.

اطالعاتی.و.پایگاه.های.داده،.خدمات.فضای.مجازی،.مدیریت.ارتباط.با.مشتری،.سیستم.های.
کنترل.و.حفاظت،.خدمات.اینترنت.و.ارائه.پهنای.باند.و.سامانه.همراه،.مطرح.شد.

.درای��ن.همای��ش.دکتر..جاللی..با.بی��ان.اینکه.در.محور.مدیریت.درهمه.ابعاد.سیاس��ی،.

اقتصادی.و.اجتماعی..با.مشکل.مواجه.هستیم.گفت:.سعی.شده.است.دربرنامه.ششم.توسعه.
اهمیت.موضوع.IT..و.جهانی.شدن،.درنظر.گرفته.شود.

این.همایش.در.18مرداد،.به.همت.اداره.کل.ICT.اس��تان.همدان.و.شرکت.شهرک.های.

صنعتی..استان.در.سالن.همایش.شهرک.فناوری.همدان.به.همراه.نمایشگاه.جانبی.فناوری.
اطالعات،.برگزار.شد..
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 امضاي تفاهم نامه همکاري با مرکز آموزش توسعه فاوا آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل
پنجره.ایرانیان:.تفاهم.نامه.همکاری.میان.س��ازمان.فناوری.اطالعات.ایران.با.مرکز.آموزش.
توسعه.فاوا.آسیا.و.اقیانوسیه.سازمان.ملل.متحد.به.منظور.توسعه.مهارت.های.کاربردی..فناوری.

اطالعات.در.نظام.های.اداری.منعقد.شد.
به.گزارش.روابط.عمومی.و.امور.بین.الملل.سازمان.فناوری.اطالعات.ایران،.مهندس.نصراهلل.
جهانگرد.در.مراسم.امضای.تفاهم.نامه.همکاری.با.UN-.APCICT..اظهار.داشت:.ما.همواره.
بر.استفاده.و.بهره.گیری.از.تجربه.علمی.دنیا.در.کاربرد.عملی.فناوری.اطالعات.و.ارتباطات.در.

کشور.تاکید.داشته.ایم.
وی.گفت:.یکی.از.مهمترین.بخش.ها.برای.کمک.به.کش��ورها.در.س��ازمان.ملل.متحد.ارتقا.
ش��اخص.های.سرمایه.های.انسانی.بوده.که.در.این.میان.بر.بحث.فناوری.اطالعات.با.توجه.به.

جایگاه.آن.در.عرصه.های.مختلف.زندگی.تاکید.ویژه.شده.است.

وی.ایج��اد.همگرایی.در.کش��ورهای.مختلف.آس��یا.و.اقیانوس��یه.را.در.حوزه.های.کاربردی.

فناوری.اطالعات.الزم.دانس��ت.و.گفت:.به.این.منظور.کشورهای.عضو،.همکاری.های.خود.را.
به.صورت.منسجم.تری.از.دو.سال.گذشته.آغاز.کرده.اند.

وی.در.خصوص.اهداف.مرکز.توس��عه.آموزش.فاوا.گفت:.براساس.قطعنامه.کنفرانس.سران.

176.کشور.WSIS.توسعه.فناوری.اطالعات.و.ارتباطات.در.دستور.کار.سازمان.ملل.متحد.قرار.

گرفته.و..مرکز.آموزش.توس��عه.فاوا.آس��یا.و.اقیانوسیه.سازمان.ملل.متحد.آموزش.مهارت.های.
کاربردی.ICT..را.به.عنوان.بازوی.اجرایی.سازمان.ملل.متحد.بر.عهده.گرفته.است...

وی.گف��ت.:.با.بس��تن.این.تفاهم.نامه.ت��الش.خواهیم.کرد.با.تامین.محتوای.آموزش��ی..و.

بهره.گیری.از.دانش.به.روز.جهان،.برای.توسعه.کاربردی.فناوری.اطالعات.و.ارتباطات.در.کشور.
در.حوزه.دولت.الکترونیکی.را.سرعت.بییشتری.ببخشیم.

 تولید سوخت بیودیزل از گیاه خاک شیر
پنج��ره.ایرانیان:.محقق��ان.ایرانی.موفق.ش��دند.از.گیاه.

خاک.شیر.سوخت.بیودیزل.تولید.کنند.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.س��ید.مه��دی.عالمی،.فارغ.
التحصیل.رش��ته.شیمی.تجزیه.در.دانش��گاه.آزاد.اسالمی.
گفت:.ب��ه.منظور.یافتن.جایگزین.س��وخت.های.فس��یلی.
آالین��ده.یا.پیدا.ک��ردن.یک.ماده.به.عن��وان.کمکی.برای.
کاهش.وابس��تگی.به.این.ذخایر.تجدید.ناپذیر.و.از.طرفی.
نیز.برای.کمک.به.کاه��ش.آلودگی.هوا،.بیودیزل.اهمیت.

پیدا.می.کند.
وی.اف��زود:.آژانس.بین.المللی.انرژی.)IEA(.متوس��ط.
نرخ.رش��د.تولید.انواع.س��وخت.های.زیس��تی.را.س��االنه.
7درصد.تخمین.زده.است،.به.این.معنی.که.تا.سال.2030.
س��وخت.های.زیس��تی.حدود.5درص��د.از.کل.حمل.و.نقل.

جاده.ها.را.تامین.می.کنند.
وی.با.بی��ان.اینکه.البته.کش��ور.آمریکا.ک��ه.بزرگترین.
مصرف.کننده.س��وخت.زیستی.است.سریع.تر.به.این.مهم.
دست.پیدا.می.کند،.اظهار.داشت:.رشد.تقاضای.بیودیزل.در.
س��ال..2006.حدود.20.درصد.بوده،.در.حالی.که.پیش.بینی.
شده.در.س��ال.های.2011.تا.2016.به.طور.متوسط.ساالنه.

بیست.و.یک.و.نیم.درصد.رشد.داشته.باشد.
عالمی.با.اشاره.به.س��رعت.در.حال.رشد.تولید.بیودیزل.
در.اروپا.ادامه.داد:.عمدتا.به.دلیل.یارانه.باال.و.مش��وق.های.
دیگر.که.توس��ط.دولت.ص��ورت.می.گی��رد،.اروپا.بیش.از.
90درصد.تولید.بیودیزل.جهان.را.داراست.و.انتظار.می.رود.
در.چند.دهه.آینده،.تقاضای.جهانی.برای.س��وخت.حمل.و.
نقل.رشد.قابل.توجهی.داشته.باشد..همچنین.اتحادیه.اروپا.
الزام.کرده.که.باید.تا.سال.2020.ده.درصد.از.سوخت.حمل.
و.نقل.کشورهای.عضو.از.سوخت.های.زیستی.تامین.شوند.
وی.ب��ا.بی��ان.اینک��ه.از.این.رو.ب��ه.فکر.تولید.س��وخت.
بیودیزل.به.وسیله.گیاه.خاک.شیر.افتادیم،.گفت:.در.مرحله.
آزمایش��گاهی،.روغن.خاکشیر.را.با.یک.آسیاب.برقی.پودر.
و.با.کمک.حالل،.»دی.کلرو.متان«.را.به.دست.آوردیم.

عالمی.ب��ا.تاکید.بر.اینکه.بعد.از.عملیات.روغن.گیری.به.

نتیجه.رس��یدیم.که.دانه.خاک.شیر.حاوی.22درصد.روغن.

است،.اظهار.داشت:.سپس.این.کار.در.مقیاس.بزرگتر..انجام.
گرفت.تا.در.نهایت.2.لیتر.از.این.روغن.را.تهیه.کردیم.

به.گفته.وی،.در.ادامه.مقداری.از.روغن.استحصال.شده.

را.به.دس��تگاه.FT-IR.تزری��ق.و.طیف.آن.را.ثبت.کردیم.

که.نشان.داد.در.روغن.بیودیزل.حاصل.از.گیاه.خاک.شیر،.

اسید.چرب.وجود.دارد.و.این.موضوع.بیانگر.توانایی.تبدیل..
خاک.شیر.به.سوخت.زیستی.و.سبز.بیودیزل.است.

وی.ادامه.داد:.بعد.از.آزمایش��اتی.متوجه.وجود.ترکیبات.

اکسیژن.دار.در.روغن.خاک.شیر.شدیم.و.این.موضوع.مورد.

اهمیت.اس��ت،.چراکه.اکس��یژن.اتمی.در.سوخت.خودرو،.

باع��ث.کاهش.مس��تقیم.دود.و.گاز.خطرناک.مونوکس��ید.

کربن.و.ذرات.معلق.س��رطان.زا.در.خروجی.اگزوز.ماش��ین.

می.ش��ود..به.عبارت.دیگر.از.بد.کارکردن.موتور.جلوگیری.
می.کند.

عالمی.افزود:.بررس��ی.تس��ت.های.موتوری.و.میدانی.از.
سوخت.سبز.سنتز.شده.در.دست.ارزیابی.است.

وی.عن��وان.ک��رد:.با.توج��ه.به.دالیل��ی.از.قبیل.خودرو.

بودن.گیاه.خاک.ش��یر،.عدم.نیاز.به.مراقبت،.س��م.پاشی،.

آبیاری،.قابل.رشد.بودن.در.بسیاری.از.مناطق.با.اقلیم.های.

گوناگون،.مخصوصا.گرم.و.خش��ک.و.اینکه.منبع..خوراک.

اصلی.انس��ان.و.موجودات.محسوب.نمی.شود؛.دانه.روغنی.
گیاه.خاکشیر..را.برای.سوخت.بیودیزل.انتخاب.کردیم.

وی.ب��ا.اش��اره.ب��ه.مزای��ای.س��وخت.بیودی��زل.گفت:.

آالینده.های.کمتر.درمقایس��ه.با.س��وخت.دی��زل.معمولی،.

افزای��ش.ایمنی.و.کاهش.ب��و.و.دوده.تولی��دی.به.هنگام.

استفاده.و.افزایش.روانکاری.موتور.از.دیگر.مزایای.کاربرد.

بیودیزل.به.ش��مار.م��ی.رود..بیودیزل.به.عالوه.پوس��یدگی.
سیستم.سوخت.رسانی.را.کاهش.می.دهد.

وی.افزود:.همچنین.میزان.گوگ��رد.موجود.در.بیودیزل.

حداکثر.ppm.10..اس��ت.که.درصد.آالیندگی.آن.نسبت.

..ppm..5000.ب��ه.گازویی��ل.مصرف��ی.در.ایران.)ح��دود
گوگرد(.به.مراتب.کمتر.است.

گفتنی.اس��ت،.بیودیزل.س��وختی.اس��ت.که.از.روغن.و.

چربی.ه��ا.به.دس��ت.می.آید..این.تحقی��ق.در.واحد.علوم.و.

تحقیقات.دانش��گاه.آزاد.اس��المی،.تح��ت.راهنمایی.دکتر.

بن��ی.یعقوب.انجام.گرفته.اس��ت..ه��دف..از.این.تحقیق،.

یافت��ن.منبعی.بود.ک��ه.از.لحاظ.فنی.و.اقتص��ادی.دارای.
شاخص.های.قابل.قبول.باشد.
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چشم انداز صنعت در و پنجره در فضای پساتحریم
نظرخواهی اختصاصی نشریه پنجره ایرانیان از  فعاالن صنعت در و پنجره 

ژه
 وی

ده
رون

پ

ره:
شـا

ا

ایـن روزهـا نُقـل هر محفل و رسـانه ای توافق هسـته ای اسـت. توافقی که روند بسـیار طوالنـی و پیچیـده ای را طی کرد و به زعم بسـیاری از 
صاحب نظـران، نقـش غیرقابـل انکار ایران در تحوالت جهانی را به رخ همگان کشـید. با این همه، آنچه بیش از همـه توجه درون جامعه را به 
خود جلب کرده، نه این پیچیدگی ها و جنبه سیاسـی آن، که تاثیرات احتمالی آن بر فضای اجتماعی و اقتصادی کشـور بوده اسـت. روزهای پس 
از حصـول توافق، شـاهد بحث ها و گمانه زنی های بسـیاری در بخش های مختلـف جامعه در این خصوص بوده ایم. این ها همه نشـان از اهمیت 

فوق العاده این رویداد و نقش سرنوشت ساز آن در بخش های مختلف، مخصوصا بخش اقتصادی جامعه دارد.
طبیعی است که صنعت در و پنجره یو.پی .وی.سی کشور نیز از این قاعده مستثنا نبوده و متاثر از این رویداد و پیامدهای مختلف آن خواهد بود. 
بهرحال، این صنعت نسبتا نوپا هنوز وابستگی های بسیاری به خارج از مرزهای کشور دارد و از این رو تحوالت صورت گرفته در حوزه بازرگانی 
خارجـی تاثیـرات گسـترده ای در این صنعت بر جای خواهد گذاشـت؛ و همانطور که می دانیم یکی از تغییر و تحـوالت احتمالی برآمده از توافق 
حاصله، بر اسـاس حدس و گمان های موجود، تغییر چهره و مختصات تجارت خارجی کشـور خواهد بود. بنابراین، تحلیل این وضعیت و شرایط 

احتمالی پیش رو می تواند چشم اندازی واقعگرایانه را در مقابل دیدگان فعاالن بازرگانی این صنعت قرار دهد.
از سـوی دیگر، نوع فعالیت صاحبان کارگاه ها و دیگر فعاالن این صنعت نیز که ارتباطی مسـتقیم با حوزه تجارت خارجی ندارند، ممکن اسـت 
تحت تاثیر تغییرات احتمالی وقوع یافته در شـکل رقابت های موجود در بازار قرار گیرد. این احتمال وجود دارد که نوع مناسـبات بازار به صورت 
جزئی یا کلی دستخوش تغییراتی گردد. از این رو بسیار منطقی می نماید تا صاحب نظران این حوزه، هر چه زودتر به ارزیابی کم و کیف تغییرات 
احتمالی بپردازند تا ضمن به دسـت آوردن برآوردی تقریبی از شـرایط آتی، از شـدت غافلگیری های پیش رو و نیز پیامدهای نامطلوب آن در حد 

امکان کاسته شود.
گذشـته از شـرایط حاکم بر بازار داخلی و بازرگانی خارجی و نیز تغییرات احتمالی در حوزه مالی و بانکی کشـور، مسائل تخصصی تر دیگری نیز 
وجود دارند که باید پیش تر درباره آنها به تامل پرداخت. یکی از  این مسـائل مهم، متولیان سـاماندهی این حوزه در سـطح کالن هستند. بدون 
تردیـد صنعـت در و پنجره نیز، مانند هر صنف و صنعت دیگری، برای ارتقاء عملکرد خود به تشـکل هایی، مانند انجمن های صنفی، اتحادیه ها و 
غیره نیاز دارد. با وجود این، به نظر می رسد، در فضای پساتحریم و بروز تغییرات احتمالی در جنبه های مختلف صنعت، نقش چنین تشکل هایی 
نیز دچار تغییراتی شـده و احتماال حضور پررنگ تر آنان الزم به نظر برسـد. با در نظر گرفتن احتمال درگرفتن تالطم هایی در کلیت این صنعت، 

لزوم بخش های هماهنگ کننده و تنظیم کننده بیشتر احساس می شود. 
از این منظر، نشـریه پنجره ایرانیان، براسـاس رسـالت مطبوعاتی خود، تالش هایی را از شـماره پیشـین آغاز و دیدگاه برخی از صاحب نظران 
در این صنعت را منعکس کرد. در این شـماره نیز که خوشـبختانه مصادف بود با امضای این توافق، تحریریه نشـریه تصمیم گرفت دایره این 
گمانه زنی ها را شـمول بیشـتری دهد و نظر فعاالن بیشـتری را در این خصوص جویا شـود. با این هدف که چنین هم اندیشی هایی، بتواند گامی 
هرچند کوچک در مسیر رسیدن به تحلیل واقع نگرانه از شرایط پیش رو، و در نتیجه بهره گیری بیشتر از مزایای این تغییرات و کاستن از لطمات 

آن بردارد.
از همین رو، دو پرسش مطرح شد و برای شمار فراوانی از همکاران، فعاالن و صاحب نظران این صنعت ارسال شد، با این امید که با همراهی و 
همیاری این بزرگواران، این گام هرچه اسـتوارتر برداشـته شـود. با این حال، این تالش نشریه با کم لطفی برخی از این دوستان مواجه شده و 
متاسفانه پاسخ های اندکی به دفتر نشریه فرستاده شد. امید است در آینده شاهد همکاری های بیشتری از سوی فعاالن ارجمند باشیم، چراکه 
همه این تالش ها صرفا با هدف رشـد و پیشـرفت همه جانبه این صنعت صورت می گیرد و بدیهی اسـت که هرچه مشارکت در چنین طرح هایی 

بیشتر شود نتایج پربارتری حاصل خواهد شد و ثمرات آن شامل حال همگان خواهد بود.
در ادامه، دو پرسـش مورد نظر و پاسـخ ارسـالی این عزیزان از نظر خوانندگان می گذرد. از آنجایی که برخی از دوسـتان در پاسخ های ارسالی 
خود، به نکات دیگری، فراتر از پرسـش های مطرح شـده، نیز اشـاره کرده بودند، نشـریه پنجره ایرانیان دخل و تصرفی در این پاسخ ها انجام 
نداده و کلیه مطالب ارسالی این دوستان را درج کرده است. با این امید که همه مخاطبان، این نشریه را محملی برای بیان دیدگاه ها، پیشنهادها، 

انتقادها و حتی دردل های صنفی خود بدانند. 
پرسـش 1: از نظر شـما توافق صورت گرفته و تغییرات )مثبت یا منفی( پیش رو چه تأثیراتی بر صنعت در و پنجرۀ کشـورمان بر جای خواهد 

گذاشت؟
پرسش 2: آیا اتحادیه ها، انجمن ها و دیگر تشکل ها صنفی می توانند در این تحوالت نقشی برعهده داشته باشند؟         
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.پاسـخ 1:.باید.خاطر.نشان.سازم.که.هنوز.توافق.نهایی.

نشده.و.به.این.س��بب.نمی.توان.به.روشنی.از.اثرات.و.مثبت.و.

منفی.آن.حرفی.زد..ولی.آنچه.مس��لم.است،.از.مسئوالن.امور.

صنع��ت.و.تجارت.انتظار.می.رود.در.همه.زمینه.های.صنعت.و.
تولید،.با.قید.فوریت،.فعال.تر.و.جدی.تر.عمل.کنند..

توسعه.بخش.صنعت.و.تولید.آثار.مثبت.فراوانی.از.نظر.جذب.

نیروی.انسانی.و.کاهش.بیکاری.و.رونق.اقتصادی.دارد..هیچ.

کش��وری.بدون.توس��عه.اقتصادی.و.به.کارگیری.فناوری.های.
نوین.قادر.به.اعمال.مدیریت.صحیح.نخواهد.بود..

هم��ه.ابع��اد.صنعت.و.تولید.اع��م.از.صنایع.بنی��ادی.و.زیر.

ساختی.و.صنایع.کوچک.و.صنایع.کشاورزی.و.غذایی.نیاز.به.

توجه.و.مس��اعدت.همه.جانبه.دارند..باید.از.اشتباهات.گذشته.

پن��د.بگیریم.و.با.آزمون.و.خطا.حرکت.نکنیم،.کمتر.بخش��ی.

از.صنع��ت.و.تولید.اس��ت.که.در.حال.حاضر.ب��ه.دلیل.کمبود.
نقدینگی،.زیر.فشار.مشکالت.مالی.نباشد..

بس��یاری.از.نهادهای.تولیدی.و.اقتصادی.در.طول.سالیان.

دراز.تحریم،.تخریب.شده.و.زیر.فشار.سنگین.و.شرایط.سخت.

بوده.و.هس��تند..امید.اس��ت.چشم.انداز.روش��ن.تری.فرا.روی.

همه.نهادهای.تولیدی.و.صنعتی.قرار.گیرد..چراکه.بی.ش��ک.

بخ��ش.صنعت.س��اختمان،.که.صنعت.در.و.پنج��ره.و.نما.نیز.

در.آن.ح��وزه.ق��رار.می.گیرند،.به.توجه.ویژه.نی��از.مبرم.دارد..

بهرحال،.از.ش��رایط.پیش.روی.باید.ب��ا.راهکارهایی.علمی.و.
تجربی.بهره.گرفت..

اش��خاص.حقیقی.و.حقوقی.که.دل.به.دریا.می.زنند.و.وارد.

کار.س��خت.صنعت.و.تولید.می.شوند.باید.مورد.حمایت.جدی.

و.تشویق.مادی..و.معنوی.قرار.گیرند،.بستر.الزم.و.تسهیالت.
کافی.برای.توسعه.و.افزوده.شدن.توانایی.آنان.فراهم.شود..

فعاالن.بخش.صنعت.و.تولید.در.جای.جای.میهن.عزیزمان.

در.ش��رکت.های.صنعتی.زانوی.غم.در.بغل.گرفته،.افسرده.و.

ناراضی،.با.مش��کالت.درگیرند..تا.به.حال.سراغ.ندارم.که.یک.

کارش��ناس.از.نهادهای.متولی.صنع��ت،.در.کارخانه.ای.را.زده.

باش��د.و.برای.پرس.و.جو.از.مش��کالت.صاحب.کاران.و.حتی.

ب��رای.یک.دلجویی.کوچک.مراجعه.کرده.باش��د،.دل.و.جان.
صنعت.گران.ماالمال.از.درد.و.رنج.است!

.پاسـخ 2:.در.خص��وص.نق��ش.اتحادیه.ه��ا،.انجمن.ها.

و.دیگ��ر.تش��کل.ها.صنعتی.و.نق��ش.این.گون��ه.نهادها.و.نیز.

آرش فرخ ــ پنجره دیبا

ژه
 وی

ده
رون

پ

.پاسـخ 1:.البته.که.فضای.بعد.از.توافقات.هس��ته.ایی.

فضایی.غیر.قابل.پیش.بینی.اس��ت..اما.انتظار.می.رود.رقابت.

میان.فعاالن.صنعت.ش��دیدتر.شود.که.به.باال.رفتن.کیفیت.

و.ارتق��اء.صنعت.منجر.خواهد.ش��د..تاکنون.فعاالن.صنعت.

در.و.پنج��ره.در.فض��ای.تحریم.فعالی��ت.می.کردند،.به.این.

شکل.که.بدون.هیچ.رقیب.خارجی.تنها.در.عرصه.رقابت.با.

یکدیگر.مشغول.بودند..اما.با.توافقات.به.عمل.آمده.راه.ورود.

بر.کاالی.خارجی.باز.خواهد.ش��د،.در.چنین.ش��رایطی.الزم.

اس��ت.تولیدکنندگان.داخلی.با.اعمال.مدیریت.اس��تراتژیک.

وارد.عمل.شوند..تصور.می.کنم.در.کوتاه.مدت.شرایط.حتی.

سخت.تر.ش��ود،.اما.در.بلند.مدت.ش��اهد.تاثیرات.مثبت.آن.
خواهیم.بود..

.پاسخ 2:.رشد.و.فعالیت.در.عرصه.صنعت.اتفاقی.است.

که.باید.به.شکل.جمعی.و.در.سطح.صنعت.کشور.روی.دهد..

اما.در.ش��رایطی.که.تنها.یک.بنگاه.یا.تولیدکننده.رش��د.

کن��د،.اما.بدن��ه.صنعت.در.موضع.ضعف.باش��د.ش��رایط.

نامناس��بی.است.و.باعث.می.ش��ود.که.تالش.یک.نفر.نیز.

ب��ه.جایی.ختم.نش��ود..ش��خصا.معتقد.هس��تم.که.زمانی.

پیش��رفت.خواهم.کرد.که.تولیدکننده.پروفیل،.یراق.آالت.

و.پنجره.سازان.کشور.همگی.پیشرفت.کنند..برای.رسیدن.

به.چنین.ش��رایطی.نقش.انجمن.ه��ا.و.اصناف.پر.رنگ.تر.

از.گذشته.می.ش��ود..انجمن.ها.می.توانند.با.ایجاد.ارتباط.با.

تصمیم.گیرندگان.و.سیاست.گذاران.دولتی.در.شکل.گیری.

سیاس��ت.هایی.که.به.س��ود.صنعت.و.تولید.داخلی.باش��د.
تاثیرگذار.باشند..

 G.S.A عامری ــ
.پاسخ 1:.با.توجه.به.اینکه.بازار.مسکن.یک.بازار.داخلی.
محسوب.می.شود،.این.صنعت.به.صورت.مستقیم.از.تحریم.ها.
تاثیر.نگرفت��ه.و.تاثیرپذیری.این.بخش.از.تحریم.ها.به.صورت.

غیر.مستقیم.خواهد.بود.
به.عقیده.اینجانب.پس.از.آزاد.شدن.ارزهای.بلوکه.شده.یک.
رفاه.نسبی.کوتاه.مدت.و.مقطعی.برای.مردم.ایجاد.خواهد.شد..
تاثی��رات.توافق.هس��ته.ای.در.صنعت.س��اختمان،.خروج.از.
بح��ران.و.رکود.در.آینده.ای.نه.چندان.دور،.به.صورت.مقطعی.
و.افزایش.تصاعدی.بهای.کلیه.مصالح.ساختمان،.زمین،.باغ.و.
خان��ه.خواهد.بود؛.و.مجددا.پس.از.طی.یک.دوره،.یک.الی.دو.

ماهه،.با.شیب.مالیم.وارد.رکود.مجدد.خواهد.شد....
.پاسـخ 2:.کما.فی.السابق.کلیه.اتحادیه.ها،.انجمن.ها.و.
تش��کالت.صنفی.به.صورت.صوری.بوده.و.هیچگونه.بازدهی.

نداشته.و.در.این.عرصه.راهکار.مناسبی.ارائه.نخواهند.داد..

.پاسـخ 1:.قطعا.هرگونه.تغییر.در.س��طح.اقتصاد.کالن.

کشوری.بر.صنعت.خود.کشور.نیز.تاثیر.گذاشته.و.از.آن.تبعیت.

خواه��د.کرد..تعام��الت.بین.بانکی،.تجارت.ب��از.و.موارد.این.

چنین��ی.قطعا.بر.فضای.روانی.و.نیز.فرایند.کاری.صنعت.در.و.
پنجره.بی.تاثیر.نخواهد.بود.

.پاسخ 2:.اتحادیه.ها،.انجمن.ها،.و.دیگر.تشکل.ها.صنفی.

همیشه.می.توانند.نقش.موثری.در.صنایع.مرتبط.با.خود.داشته.

باش��ند..هر.چند.به.دالیلی.تاثیرگذاری.این.تشکل.ها.تاحدی.
کم.رنگ.تر.به.نظر.می.رسند.

کامران حقانی ــ دکتروین

رضا کاظمی ــ هورام سازه پارسیان

تح��والت.پی��ش.روی،.باید.به.جزئیات.بپردازی��م.که.در.این.
اینجا.فرصت.آن.نمی.باشد..

بنابراین.به.اجمال.اشاره.می.شود.که.در.کشورهای.پیشرفته.

این.گون��ه.نهادها.نقش.سرنوشت.س��از.و.بنیادی.در.بازار.کار.و.

تولی��د.و.صنعت.دارند..با.این.نهادها.در.کش��ورمان.از.نزدیک.

برخورد.و.همکاری.نداش��ته.ام،.لذا.از.همین.راه.تقاضا.می.کنم.

که.اساس��نامه.و.اطالعات.بنیادی.خود.را.برای.واحد.و.روابط.

ش��رکت.پنجره.دیبا.ارس��ال.فرمایند.و.در.فرصت.مناسبی.در.

زمینه.سندیکا،.اتحادیه.ها.و.سایر.تشکیالت.صنفی.مصاحبه.و.
گفتگوی.جداگانه.داشته.باشیم..
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.پاسخ 1:.قطعا.هر.توافقی.یا.حرکتی.که.بتواند.اثر.مثبتی.

بر.روند.اقتصادی.کش��ور.داشته.باش��د.بر.صنعت.در.و.پنجره.

هم.اثر.مثبتی.خواهد.داشت..آنچه.مهم.است،.بازه.تاثیرگذاری.

آن.می.باش��د..قطعا.ای��ن.توافق.نیز.اثر.مثبت��ی.در.بازه.کوتاه.

مدت.).بین.3-6.ماه(.خواهد.داش��ت،.اما.آنچه.مبرهن.اس��ت.

و.برداش��ت.من.از.س��وال.شماست،.بررس��ی.تحریم.در.رونق.

بخش.س��اختمان.می.باش��د..از.این.بعد،.باید.اول.دالیل.رکود.

در.بخش.ساختمان.بررسی.و.سپس.به.نقش.توافق.پرداخت..

دالیل.رکود.به.نظر.شخص.بنده.تابع.سه.عامل.اصلی.)و.البته.

چند.عامل.فرعی(.در.کن��ار.محدودیت.های.حاصل.از.تحریم.
به.صورت.مستقیم.و.غیر.مستقیم.است:.

)1(.در.این.بخش.نه.به.علت.کاهش.تقاضای.واقعی.مسکن،.

که.ب��ه.دلیل.عدم.توان.یا.قدرت.خری��د.عموم.افراد.متقاضی.

مسکن.می.باشد..)2(.رونق.و.رکود.بازار.مسکن.ایران.همواره.

در.طول.س��الیان.گذشته.حرکتی.سینوسی.داشته.و.بعد.از.هر.

رونقی.در.بازه.دو.تا.س��ه.سال،.به.علت.فاصله.باالی.قیمت.ها.

وارد.رکود.یک.تا.دو.س��اله.شده.اس��ت،.که.البته.در.بازه.اخیر.

به.علت.تحریم.ها.کمی.هم.طوالنی.تر.ش��د..)3(.در.سال.های.

گذش��ته.تسهیالت.خرید.مسکن.خود.به.عنوان.ابزاری.کمکی.

برای.افزایش.توان.خرید.نقش.بس��زایی.داشته.است..اما.عدم.

ارائ��ه.راهکار.مناس��ب.و.افزایش.آن،.باعث.ش��د.که.این.رقم.

سهم.بسیار.کمی.در.افزایش.توان.خرید.ایفا.کند.که.این.خود.

نیز.دلیلی.دیگر.بر.کاهش.توان.خرید.در.س��ال.های.گذش��ته.

می.باش��د..در.واقع.به.نظر.بنده.رکود.این.صنعت.را.بیش��تر.در.

س��وءمدیریت.های.گذشته.باید.جس��تجو.کرد.تا.آثار.تحریم.و.

کمبود.نقدینگی.و.توان.خرید..چه.بسا.در.صورت.افزایش.توان.

خرید.از.روش.های.گوناگون.و.تسهیل.شرایط.خرید،.تحریم.ها.

تا.این.حد.نمی.توانس��تند.تاثیرگذار.باشند.و.تاثیرشان.کمتر.از.

شرایط.موجود.بود..البته.این.رکود.فرصت.مغتنمی.خواهد.بود.

برای.کس��انی.که.برنامه.ای.برای.گذر.از.این.بخش.دارند.و.از.

لحاظ.تکنیکی،.مدیریتی،.منابع.انس��انی.و.ماش��ین.آالت.خود.

را.آم��اده.گذر.از.ای��ن.وادی.کرده.اند؛.چرا.که.در.بازه.این.رکود.

بس��یاری.از.مجموعه.ها،.شرکت.ها.و.کارگاه.هایی.که.در.زمان.

رون��ق.و.بدون.هیچ.برنامه.ای.وارد.ش��ده.بودند،.در.بازه.رکود.

تعطیل.ش��ده.اند.و.با.آغاز.حرکت.رو.به.رش��د.مس��کن،.قطعا.

خالئی.اساس��ی.در.زمینه.تولید.و.کمب��ود.عرضه.محصوالت.

و.مصال��ح.از.جمله.پنجره.های.دوجداره.وجود.خواهد.داش��ت.

ک��ه.این.فرصت.در.اختی��ار.مجموعه.هایی.خواهد.بود.که.خیز.

برداش��ته.و.خود.را.برای.چنین.موقعیتی.مهیا.ساخته.اند..قطعا.فرخ ظفرفرخی ــ کرفت مولر ایران
این.حرکت.اگر.با.تزریق.نقدینگی.حاصل.از.رفع.تحریم.ها.به.
بانک.ها،.بازار.و.اجرای.پروژه.های.دولتی.همراه.ش��ود.امکان.

توسعه.و.رشد.دوچندان.خواهد.شد.
.پاسـخ 2:.در.تم��ام.ش��رایط.اتحادیه.ه��ا.و.انجمن.ها.
می.توانن��د.نقش.مهم��ی.ایفا.کنند.و.قطع��ا.در.این.موقعیت،.
نق��ش.آنها.می.تواند.پررنگتر.هم.باش��د،.زی��را.کاهش.تعداد.
تولیدکنندگان.به.دلیل.رکود.از.س��ویی.و.توس��عه.نیاز.مسکن.
در.آین��ده.ن��ه.چندان.دور.و.نی��از.به.مصال��ح،.موقعیتی.را.در.
اختیار.انجمن.ها.ق��رار.می.دهد.که.می.توانند.تاثیرگذاری.خود.
بر.بازار.و.مصرف.کننده.را.با.اطالع.رس��انی.صحیح.و.دقیق.
افزایش.دهند..این.س��یر.حرکتی.می.تواند.هم.در.راه.اندازی.و.
ایجاد.کارگاه.های.جدید.کاربرد.داش��ته.باش��د؛.و.هم.از.سوی.
دیگر.با.توجه.به.بودجه.ای.که.ممکن.اس��ت.در.اختیار.شرکت.
بهینه.س��ازی.مصرف.س��وخت.که.به.علت.تحریم.ها.بس��یار.
انقباضی.ش��ده.بود.و.امکانات.محدودی.داش��ت،.قرار.گیرد،..
این.شرکت.در.شرایط.پس.از.تحریم.گام.های.مثبتی.به.منظور.
دس��تیابی.به.منافع.ملی.و.صنفی.بردارد؛.به.گونه.ای.که.دیگر.
داستان.مس��کن.های.مهر.و.کاهش.بی.حد.و.حصر.کیفیت.و.

قیمت.دوباره.تکرار.نشود.

.پاسـخ 1:.مهمتری��ن.متغیرهایی.ک��ه.بالفاصله.روی.

صنعت.در.و.پنجره.موثرند.بازارس��اخت.و.ساز.و.سرانه.درآمد.

هر.خانوار.ایرانی.اس��ت..بازار.ساخت.و.ساز.خود.از.متغیرهایی.

چون.سیاس��ت.های.مالی.دولت.و.ج��و.روانی.حاکم.بر.جامعه.

تاثی��ر.می.پذیرد..به.ط��ور.مثال.در.دولت.قب��ل.افزایش.درآمد.

ناش��ی.از.افزایش.ناگهانی.قیمت.نفت.و.اجرای.مس��کن.مهر.

در.سرتاس��ر.کش��ور.تاثیر.مثبت.بر.بازار.در.و.پنجره.گذاشت،.

همچنین.در.مقطعی.به.دلیل.به.وجود.آمدن.جو.روانی.ناشی.از.

شرایط.سیاسی.کشور.به.صورت.کاذب.شاهد.افزایش.ناگهانی.

معامالت.مسکن.و.به.دنبال.آن.رونق.بازار.در.و.پنجره.بودیم..

از.طرف��ی.افزای��ش.درآمد.س��رانه.خانواره��ای.ایرانی.باعث.

افزایش.تقاضای.مسکن.و.همچنین.افزایش.تقاضا.برای.در.و.

پنجره.بازس��ازی.خواهد.شد..اما.اجرای.برجام..چه.تاثیری.بر.

صنعت.درب.و.پنجره.خواهد.گذاش��ت؟.با.توجه.به.توضیحات.

فوق.پیش.بینی.می.ش��ود،.پس.از.اجرای.واقعی.برجام.دولت.با.

افزایش.ناگهانی.درآمد.مواجه.ش��ود.که.باعث.س��رازیر.شدن.

بخش.مهمی.از.آن.به.س��مت.بازار.مسکن.و.در.نتیجه.رونق.

صنع��ت.در.و.پنجره..خواهد.ش��د..از.طرف��ی.از.بین.رفتن.جو.

محسن سعادت منش ــ عایق پردیس

.پاسـخ 1:.در.خصوص.توافق.صورت.گرفته،.جنبه.های.

مثبت.اعم.از.رف��ع.تحریم.های.بانکی،.آزادس��ازی.مطالبات،.

س��رمایه.گذاری.خارجی.و.غیره.همه.از.مواردی.هس��تند.که.

در.صورت.اجرا.ش��دن.صحیح.می.تواند.به.وضعیت.اقتصادی.

و.اجتماعی.کش��ور.کمک.بسیاری.کنند..اما.از.طرف.دیگر.در.

صورت.ب��روز.اتفاقات.فوق،.فعاالن.محت��رم.کلیه.صنایع.که.

صنع��ت.در.و.پنجره.جزئی.از.آنها.می.باش��د،.اگر.به.اصالح.و.

آماده.س��ازی.زیرساخت.های.مجموعه.های.خود.در.مقوله.های.

منابع.انس��انی،.س��اماندهی.و.بهبود.سیس��تم.های.مدیریتی،.

رش��د.کیفی.محصوالت.تولیدی.و.توجه.به.استانداردس��ازی.

آنها.نپردازند،.ممکن.اس��ت.با.تهدیدهای.جدی.مانند.کاهش.

ت��وان.رقابت��ی.در.بازار.روبه.رو.ش��وند..زی��را.در.صورت.ورود.

شرکت.های.خارجی.به.صورت.مستقیم.یا.غیر.مستقیم.به.این.

عرصه،.رقابت.با.آنها.در.زمینه.های.بهای.تمام.شده.محصول.

و.همچنین.کیفیت.و.اس��تانداردهای.محصول.کاری.ش��دنی.

اما.بسیار.دش��وار.می.باشد.که.الزم.است.از.هم.اکنون.مدیران.
محترم.توجه.بسیار.ویژه.ای.به.این.امر.داشته.باشند.

.پاسخ 2:.البته.که.اتحادیه.ها،.انجمن.و.کلیه.تشکل.های.

صنفی.می.توانند.نقش.بس��یار.مهم��ی.مانند.آموزش.اعضا.در.

بهراد آزادی ــ ایستا وین

ناامنی.در.فضای.اقتصادی.فعلی.نیز.نویدبخش.خارج.شدن.از.

فضای.رکود.اقتصادی.و.در.نتیجه.رونق.ساخت.و.ساز.خواهد.

ب��ود..در.این.میان.ممکن.اس��ت.وضعیت.ن��رخ.دالر.کمی.در.

کاهش.قیمت.در.و.پنجره.تاثیر.گزار.باش��د.که.بعید.اس��ت.از.
مرز.پنج.تا.ده.درصد.فراتر.رود.

.پاسـخ 2:.متاس��فانه.در.نبود.مجامع.صنفی.قدرتمند.در.

و.پنجره،.هم.اکنون.ش��اهد.س��رازیر.ش��دن.موج.محصوالت.

بی.کیفیت.به.بازار.هستیم.که.در.دراز.مدت.باعث.بی.اعتمادی.

ب��ه.این.صنعت.و.کاهش.اقبال.عمومی.خواهد.ش��د..به.دلیل.

ع��دم.وجود.مجام��ع.صنفی.قدرتمند،.چنین.تش��کل.هایی.در.

شرایط.فعلی.نمی.توانند.در.صنعت.در.و.پنجره.کشور.تاثیرگذار.

باش��ند..اما.در.صورت.ایجاد.انسجام.و.اتحاد.صنفی.و.تشکیل.

اتحادیه.های.قدرتمند،.این.تش��کل.ها.می.توانند.از.طریق.)1(.

تاثی��ر.بر.تعرفه.گمرکی.)2(.تبلیغات.رس��انه.ای.)3(..رایزنی.با.

س��ازمان.های.دولتی،.نیمه.دولتی،.شبه.دولتی،.شبه.خصوصی.

و.خصوصی.)4(.محدود.کردن.واحدهای.غیراس��تاندارد.و.کم.

فروش.)5(.تعریف.و.تدوین.استانداردهای.حرفه.ای.)6(.تثبیت.

و.اعالم.نرخ.یکنواخت.با.اس��تانداردهای.حرفه.ای.در.و.پنجره.
در.کل.کشور،.بر.صنعت.در.و.پنجره.تاثیرگذار.باشند.



77

95
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

یور
شهر

..
�م
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

ژه
 وی

ده
رون

پ

.پاسـخ 1:.حداق��ل.تاثیر.آن.باال.رفت��ن.کیفیت،.جهت.

رقابت.با.محصوالت.داخلی.و.همچنین.در.صورت.توسعه.بازار.
مسکن.باال.رفتن.میزان.تولید.واحدهای.تولیدی.خواهد.بود..
.پاسخ 2:.در.کل.انجمن.ها.تا.زمانی.که.قدرت.قانونی.در.
حوزه.کاری.خود.نداشته.باشند،.تنها.در.حد.یک.نماد.سمبلیک.

و.نمایشی.باقی.می.مانند.

فردین میرزاده کیا ــ تهران پالستیک کار گستر 

.پاسـخ 1:.با.توجه.به.حبابی.ک��ه.گریبان.بازار.را.گرفته.

است،.توافقات.انجام.ش��ده.صد.در.صد.تاثیرگذار.خواهد.بود..

ای��ن.توافقات.در.صنعت.در.و.پنجره.اگر.با.همدلی.و.همزبانی.

همراه.ش��ود،.صنعت.را.با.جهش.بزرگ��ی.روبه.رو.خواهد.کرد..

این.جهش.باعث.می.ش��ود.ت��ا.برخی.از.فع��االن.صنعت.که.

زیرس��اخت.های.مناس��بی.را.برای.خود.فراهم.آورده.اند.و.خود.

را.برای.ش��رایط.پس.از.تحریم.آم��اده.کرده.اند،.از.بدنه.دیگر.

فعاالنی.که.تنها.به.بازار.مصرف.و.س��ود.بیش��تر.فکر.می.کنند.

جدا.شده.و.سیر.صعودی.داش��ته.باشند..در.مقابل.بنگاه.هایی.

که.بدون.برنامه.کار.را.ادامه.داده.اند.ممکن.است.از.دور.تولید.

کال.خارج.ش��وند..همچنین.ش��رایطی.را.باید.فراهم.آورد.که.

شرکت.های.خارجی.در.فضای.بعد.از.توافقات.به.عنوان.شریک.

تجاری.با.تولیدکنندگان.داخلی.فعالیت.کنند..به.لحاظ.کیفیت.

حتی.ممکن.است.ش��رایط.حضور.کاالی.ایرانی.در.بازارهای.
اروپا.نیز.فراهم.شود..

.پاسـخ 2:.معموال.فعالیت.یک.مجموعه،.تش��کل.یا.هر.

صنفی.بر.اس��اس.نیازها.و.سود.آن.مجموعه.است..انجمن.ها.

می.توانن��د.در.چنین.ش��رایطی.با.همدل��ی.و.برقراری.فضایی.

یکپارچ��ه،.سیاس��ت.های.اعضای.خ��ود.را.در.جهت.مطالبات.

علیرضا یغمایی ــ  فربد

.پاسـخ 1:.به.نظر.بنده.بیش��ترین.تغیی��رات.در.صنعت.

در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.به.قس��مت.تولید.پروفیل.و.یراق.............

بازخواهد.گش��ت؛.چراکه.در.صورت.برداشته.شدن.تحریم.ها،.

حضور.جدي.ت��ري.از.انواع.س��رمایه.گذاران.خارجي.در.ایران.

را.ش��اهد.خواهیم.ب��ود.و.در.پي.این.امر.و.ب��راي.پیدا.کردن.

یک.بازار.که.حدود.30.س��ال.از.حضور.پررنگ.ش��رکت.ها.و.

برندهاي.خارجي.محروم.بوده،.رقابت.خوبي.در.خواهد.گرفت؛.

و.نفع.این.رقابت.به.مصرف.کننده.نهایي.که.خریداران.پنجره.

مي.باشند،.مي.رسد..چراکه.بازار.رقابت.بین.شرکت.هاي.خوب.

داخل��ي.و.ش��رکت.هاي.خارجي.باال.گرفته.و.ه��ر.کدام.براي.

جذب.مشتري.خود.راهکارهاي.متفاوتي.در.نظر.قرار.خواهند.

گرفت.و.تولیدکنندگان.پنجره.هم.براي.از.دس��ت.ندادن.بازار.
به.فکر.تولید.با.کیفیت.و.با.حداکثر.استاندارد.خواهند.افتاد.

.پاسخ 2:.در.صورت.داشتن.اتحادیه،.قطعا.این.تحوالت.

و.تغیی��رات.را.بهتر.مي.توان.مدیریت.ک��رد،.چراکه.اتحادیه.ها.

نقش.سازماندهي.یک.صنف.را.ایفاء.مي.کنند.و.در.نحوه.تولید.

و.قیمت.گذاري.مي.توانند.تاثیرگذار.باش��ند.و.حتي.اتحادیه.ها.

مي.توانند.با.تامین.کنندگان.پروفیل.و.یراق.آالت.وارد.مذاکره.
و.جهت.حمایت.اعضاء.اتحادیه.عمل.کنند.

علی قاسمی ــ نورپن

.پاسـخ 1:.توافق.ش��کل.گرفته.بر.صنعت.در.و.پنجره.

کش��ور،.تاثیرات.مثبتی.برجای.خواهد.گذاشت..البته.باید.به.

این.نکته.مهم.توجه.داش��ت.که.این.تاثیرات.برای.بنگاه..ها.

و.تشکیالتی.مثبت.خواهد.بود.که.خود.را.آماده.فضای.پس.

وحید جاللی پور ــ انجمن تولیدکنندگان در و پنجره ایران

خصوص.ارتقاء.س��طح.مدیریتی.و.س��طح.کیفی.محصوالت،.
آموزش.نیروهای.انسانی.متخصص.و.غیره.داشته.باشند.

.پاسـخ 1:.در.حال.حاضر.برخالف.آنچه.که.عامه.مردم.

تصور.می.کنن��د،.هیچ.اتفاق��ی.نخواهد.افت��اد..چنانچه.تصور.

می.ش��د.ن��رخ.ارز.به.خصوص.دالر.کاهش.یاب��د،.اما.این.مهم.

محقق.نش��د..در.صنعت.در.و.پنج��ره.نیز.تا.یک.س��ال.و.نیم.

آینده.ش��اهد.تحول.چش�مگیری.نخواهیم.بود..به.اعتقاد.بنده.

الزم.اس��ت،.یک.نوع.همدلی.جمعی.در.صنعت.ش��کل.بگیرد.

و.همکاران.به.جای.اینکه.بر.یکدیگر.فش���ار.آورند،.دست.به.

دس��ت.یکدیگر.بدهند.تا.بازار.و.چ�رخه.ه��ای.اقتصاد.و.تولید.
کش�ور.به.گ�ردش.درآید..

.پاسـخ 2:.متاس��فانه.هیچ.یک.از.انجمن.ها.آنچه.را.که.

باید.انجام.دهند.تاکنون.انجام.نداده.اند..انجمن.ها.به.خصوص.

در.صنف.ما.که.بسیار.می.توانس��تند.تاثیرگذار.باشند.متاسفانه.

عملکرد.خود.را.به.خوبی.اجرا.نکرده.اند..انجمن.ها.می.توانستند.

اوضاع.نابس��امان.را.در.ش��رایط.تحریم.کامال.مدیریت.کنند..

در.ش��رایط.پس��اتحریم.نیز.این.تش��کل.ها.می.توانند.با.اعمال.

مدیریت.مناس��ب.و.سیاس��ت.های.صحیح.و.با.ایجاد.همدلی.

می��ان.اعضا.خ��ود،.از.ورود.کاالی.نامرغوب.و.فاقد.کیفیت.در.
کشور.جلوگیری.کنند..

علی خرم ــ نوید تجارت ارسام

خ��ود.پیش.ببرند..همچنی��ن.انتظارات.و.توقع��ات.اعضا.را.از.

ارگان.های.دولتی.خواس��تار.ش��وند..مس��ائلی.مانن��د.رعایت.

اس��تانداردهای.الزم،.نظارت.بر.گمرکات.کش��ور.و.جلوگیری.
از.واردات.بی.رویه.کاالهای.فاقد.کیفیت.

از.تحری��م.کرده.اند..مجموعه.هایی.که.با.تحلیل.و.بررس��ی.

شرایط.پیش.رو،.سیاست.هایی.را.در.دستور.کار.خود.قرارداده.

باش��ند.تا.تحوالت.پس.از.تحریم،.قط��ار.آن.مجموعه.را.از.

حرکت.باز.نداشته.و.از.ریل.خارج.نکند؛.حتی.در.چنین.حالتی.

ممکن.اس��ت.حرکت.این.قطار.ش��تاب.بیشتری.نیز.به.خود.

بگیرد..اما.در.چند.ماه.پیش.رو.اتفاق.ش��گرفی.شکل.نخواهد.

گرف��ت،.فقط.حجم.انتظارات.جامعه.از.کلیه.صنوف.بیش��تر.

خواهد.ش��د..البته.راه.ورود.کاالها.و.بازرگانان.خارجی.نیز.به.

کش��ور.باز.خواهد.ش��د..لذا.باید.خود.را.آماده.چنین.شرایطی.

کنی��م..این.توافقات.پیامدهایی.مثب��ت.و.منفی.را.توامان.در.

پی.خواهند.داشت..اما.باید.به.این.نکته.اذعان.داشت.که.این.

مهم.به.این.زودی.ش��کل.نخواهد.گرف��ت.و.حداقل.7.یا.8.

ماه.زمان.نیاز.خواهد.بود.تا.دیگر.بنگاه.ها.خود.را.آماده.چنین.
شرایطی.کنند..

.پاسـخ 2:.تش��کل.های.صنفی.معم��وال.مجموعه.ای.

از.ش��رکت.هایی.هس��تند.که.فرآیند.تولید.را.در.کشور.انجام.

می.دهن��د..این.تش��کل.ها.می.توانن��د.با.ارائه.سیاس��ت.های.

صحیح.به.اعض��ای.خود،.آمادگی.صنوف.ب��رای.مواجهه.با.
شرایط.پس.از.تحریم.را.افزایش.دهند..
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فضای پساتحریم؛ 
سونامی واردات یا رونق تولید

بخش دوم گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و ایران

 در گفتگوی پیشـین، جنابعالی از شـرایط حاکم بر صنعـت تولید پروفیل 
در کشـور، مشـکالت موجود در آن و تاثیر سـرمایه های خارجی در این حوزه 
تحلیلی ارائه دادید. اگر موافق باشید به سراغ کلیت حوزه تولید برویم؛ به ویژه 
با توجه به حصول توافق هسته ای، پیش بینی شما از شرایط پیش رو چیست؟ 
آیا می توان چشم انداز امیدبخشی را برای صنایع تولیدی کشور متصور بود؟

برای.رس��یدن.به.پاسخ.این.س��وال.الزم.است.افق.اقتصاد،.تولید.و.صنعت.کشور.را.

با.دقت.نگاه.کنیم.تا.حتی.االمکان.به.چش��م.اندازی.روش��ن.تر.از..از.فضای.اقتصادی.

برس��یم..البته.این.چش��م.انداز.باید.از.حدس.و.گمان.فراتر.رفت��ه.و.با.نگاهی.دقیق.و.

کارشناس��انه.بررسی.شود..برای.تحقق.این.مهم.الزم.اس��ت.عواملی.مانند.نمادهای.

فعلی.اقتصاد.و.صنعت،.تحلیل.واقع.بینانه.شرایط.موجود،.تجربیات.گذشته.و.خردجمعی.

کارشناس��ان.و.س��ازوکارهای.قانونی.تجارت.و.صنعت.را.در.نظر.بگیریم..تنها.در.این.
صورت.است.که.می.توان.چراغی.در.برابر.مسیر.پیش.رو.گذاشت.

اف��ق.فضای.پ��س.از.تحریم.و.آگاه��ی.کامل.از.آنچه.پیش.روی.ماس��ت.و.هدایت.

و.مدیری��ت.صحیح.این.ش��رایط.جدید.و.فرصت.ها.ضامن.موفقیت.ماس��ت..آنچه.که.

ره:
شـا

ا

»فضای پس از تحریم را چراغی الزم اسـت تا فرصت ها و تهدیدهای برهم زننده صنف را به دقت واکاویی کنیم.« این سـخنان را از 
زبان رئیس انجمن تولیدکنندگان پروفیل و از اعضای تاثیرگذار اتاق بازرگانی ایران می شنویم که این روزها بیش از گذشته نگران 
و فعال است. چراکه مبادا این فرصت ها سوخته و تهدیدها نابودگر شود. فضای ناهمگون صنعت پس از توافقات هسته ایی از سویی 
و بی توجهی مسئوالن از سویی دیگر بایدها و نبایدهای بسیاری را پیش روی صنعتگران قرارداده است. سونامی واردات در شرایط 
آزادی مرزها و حجم عظیم پول های سرگردانی که به این واسطه وارد کشور خواهد شد، سازوکار و فعالیت سیستم بانکداری کشور و 
هزاران نکته ناگفته را در دومین قسمت از گفتگوی اختصاصی نشریه پنجره ایرانیان با مهندس حسین طوسی، عضو هیئت نمایندگان 

اتاق بازرگانی  البرز  و ایران و رییس انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی در و پنجره ایران، می خوانید: 
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مشخص.است،.وضعیت.صنعتی.و.تولیدی.بخش.خصوصی.در.10.سال.گذشته،.کامال.

روشن.و.البته.تاسف.آور.است؛.نگرش.و.تصمیمات.مدیران.و.متولیان.صنعت.کشور.در.

دولت.نهم.و.دهم.کامال.گواهی.است.بر.این.مدعا..با.این.حال،.منشا.مشکالت.صنعت.

و.اقتصاد.کشور.ما.تنها.تحریم.ها.نبوده.است،.بلکه.ساختار.اقتصاد.کشور.از.بنیان.بیمار.

اس��ت.و.نیازمند.تشخیص.و.مداوا.می.باش��د..واقعیت.آن.است.که.بخش.خصوصی.در.

صنعت.و.اقتصاد.کشور.از.جایگاه.ویژه.ایی.برخوردار.نیست..زمانی.که.کشور.از.بیشترین.

درآمده��ای.نفتی.تاریخ.برخوردار.بود،.سیاس��ت.های.دولت.وق��ت.حاکی.از.آن.بود.که..
دولتمردان.نهم.و.دهم.خود.را.بی.نیاز.از.فعالیت.بخش.خصوصی.می.دانند.

سرازیر.شدن.این.درآمدهای.کالن.نفتی،.مسئوالن.وقت.کشور.را.شگفت.زده.کرد..

در.ش��رایطی.که.حجم.عظیمی.از.پول.و.س��رمایه.به.یکباره.وارد.کشور.می.شود،.الزم.

اس��ت.تا.بینش.و.سیاس��ت.صحیحی.جهت.مدیریت.اقتصادی.و.هزینه.کردن.درست.

این.س��رمایه.ها.اتخاذ.ش��ود..یقینا.اگر.این.منابع.با.مدیریت.صحیحی.هدایت.نشوند،.

س��اختار.اقتصادی.کشور.با.تهدیدی.نابودگر.مواجه.خواهد.شد.که.متاسفانه.این.اتفاق.

افتاد..به.عبارت.دیگر،.درآمدهای.باالی.ارزی.و.عدم.مدیریت.راهبردی.و.کارشناسانه.

این.درآمدها،.پایین.نگه.داش��تن.مجازی.نرخ.ارز.توس��ط.دولت.و.نهایتا.عدم.مدیریت.
مناسب.ارزش.پول.ملی،.باعث.شد.تا."سونامی.واردات" کشور.را.در.بربگیرد.

این.فاجعه.تا.جایی.پیش.رفت،.که.همه.چیز،.اعم.از.مواد.غذایی،.گندم.و.محصوالت.

کش��اورزی.و.دامی،.محصوالت.صنعت��ی،.کاالهای.مصرف��ی.و.تجملی.و.کاالهای.

س��اخته.ش��ده.همگی.وارداتی.بود..در.حالی.که.ورود.چنین.اقالمی.برای.اقتصاد.هر.

کشوری.بسیار.زیان.آور.خواهد.بود..حتی.اقتصادهای.بزرگ.دنیا.نیز.کنترل.و.نظارت.

صحیحی.بر.واردات.خود.دارند..از.این.رو.این.تصور.که.عموما.در.کش��ور.ما.می.گویند.
در.اقتصاد.آزاد.حدو.مرزی.وجود.ندارد،..سخنی.کامال.اشتباه.است.

در.کلیه.کش��ورها،.علی.الخص��وص.اقتصادهای.ب��زرگ.دنیا،.برای.تنظی��م.واردات.و.

ص��ادرات.و.تولی��د.داخلی.و.ایجاد.یک.موازنه.رقابتی.در.اقتصاد.کش��ور.همواره.مدیریتی.

آگاهانه.حاکم.اس��ت..اما.متاسفانه.هرگز.چنین.س��ازوکاری.در.اقتصاد.ما.وجود.نداشته.و.

همواره.در.سیاست.ها.صنعت.و.تولید.به.نفع.واردات.آسیب.دیده.و.عقب.نشینی.کرده.است..
 دقیقا منظور شـما چه نوع سـازوکار مدیریتی اسـت؟ اگر منظور مدیریت 
نهادهـای دولتی اسـت، در ایـن صورت آیا به سـمت اقتصـاد دولتی حرکت 

نخواهیم کرد؟
الزم.اس��ت.کمی.مس��اله.را.باز.کنیم:.ساختار.اقتصادی.کش��ور.ما.براساس.اقتصاد.
دولتی.است.و.بخش.خصوصی.نقش.چندانی.در.آن.ندارد..در.چنین.وضعیتی.مدیریت.
اقتصاد.نیز.دولتی.خواهد.بود..از.این.رو.تصمیمات.و.رویکردها.بر.پایه.استفاده.از.خزانه.
دولت.اتخاذ.می.ش��ود..مادامی.که.خزانه.دولت.پر.باش��د،.دیگر.بخش.خصوصی.برای.

تصمیم.گیران.محلی.از.اعراب.نخواهند.داشت..
در.گفتگوی.قبلی.نیز.به.این.مهم.اش��اره.کردم.که.وزیر.و.معاون.وزیر.صنایع.رسما.
اعالم.کردند.که.14یا.15هزار.واحد.صنعتی.به.ورطه.ورشکس��تگی.کش��یده.ش��ده.و.
تعطیل.شدند،.این.موضوع.به.واقع.یک.فاجعه.است.و.نمی.توان.به.راحتی.از.آن.گذشت.
و.آن.را.تنها.به.عنوان.یک.خبر.تلقی.کرد..باید.دید.چرا.این.15هزار.واحد.صنعتی.به.
تعطیلی.کش��یده.ش��دند.و.دلیل.ادامه.این.تعطیلی.ها.چیست؟.الزم.است.این.موارد.را.
آس��یب.شناس��ی.کنیم.تا.دریابیم.چه.عواملی.باعث.چنین.فاجعه.ای.شده.است..اگر.با.
نگاه.آسیب.شناسانه.موضوع.را.بررسی.کنیم،.در.می.یابیم.مواردی.که.باعث.این.اتفاق.
ش��ده.اس��ت:.کمبود.نقدینگی،.بدهی.های.انباشته.بانکی،.س��ود.باالی.بانکی،.رقابت.
ناس��الم،.فقدان.اس��تاندارد.و.معیارهای.کیفیت.کاال،.مدیریت.کیفیت.کاال.و.سونامی.

واردات.است.
 منظور شما از رقابت ناسالم چیست؟ آیا منظور پدیده رانت خواری است؟

بله،.س��اختار.اقتصاد.کشور.ما،.ساختاری.رانتی.است.و.این.واقعیت.بر.کسی.پوشیده.

نیس��ت..فس��اد،.رانت.و.سوءاس��تفاده.از.روابط.در.اقتصاد.ما.به.وفور.یافت.می.شود،.و.

امروزه.نیز.با.افش��ای.اخبار.متعدد،.این.واقعیات.قابل.انکار.نیستند..نتیجه.آنکه.اقتصاد.

ما.اقتصادی.بیمار.اس��ت.و.گلوگاه.هایی.که.الزم.اس��ت.کنترل.ش��وند.از.جانب.دولت.
مدیریت.نمی.شوند.

به.طور.مثال،.بانک.مرکزی.که.وظیفه.نظارت.بر.بانک.ها.را.به.عهده.دارد،.متاس��فانه.

نظارت.بس��یار.ضعیفی.داشته.است..سیستم.بانکداری.کشور.آسیب.های.شایان.ذکری.

به.اقتصاد.کشور.وارد.کرده.است..به.خصوص.بانک.های.خصوصی.که.در.واقع.کارکرد.

بنگاه.های.نزول.خواری.را.دارند..در.ساختار.بانک.ها.تنها.پول.کار.می.کند؛.به.این.شکل.

که.بانک.ها.س��پرده.های.مردم.را.گرفته.ب��ه.آن.ارزش.افزوده.یا.همان.نزول.را.اضافه.

می.کنند،.حتی.مالیات.هم.به.این.س��ود.تعل��ق.نمی.گیرد..این.تنها.تصویری.از.فضای.

رس��می.پولی.کشور.است،.در.خصوص.فضای.غیررسمی.که.دیگر.نیازی.به.بیان.آن.
نیست.و.کسی.کنترلی.بر.آن.ندارد..کلیه.این.موارد.در.اقتصاد.تاثیرگذار.است.

هر.گاه.جزئی.از.اقتصاد.کش��ور.دچار.بیماری.ش��ود،.به.سرعت.بخش.های.دیگر.این.

اقتصاد.نیز.دچار.بیماری.خواهند.ش��د.و.این.بیم��اری.از.اقتصاد.به.تولید.و.صنعت.نیز.

انتقال.پیدا.خواهد.کرد..مس��ئوالن.همواره.از."حمای��ت.از.تولید" دم.می.زنند،.اما.این.

مس��اله.تنها.یک.ش��عار.است..با.وجود.شعارهایی.از.این.دس��ت.همانند.تقویت.تولید،.

حمای��ت.از.تولید،.حمایت.از.تولیدکننده،.با.این.حال.همواره.بیش��ترین.آس��یب.ها.به.

تولیدکنندگان.وارد.شده.است..نابسامانی.سیستم.بانکداری.بازار.پولی.کشور،.نقدینگی.

حجیم.و.س��رگردان.موجود.در.کش��ور.باید.توس��ط.بانک.مرکزی.کنترل.ش��ود،.که.
متاسفانه.نشده.است.

 لطفا کمی پیرامون مکانیزم مخرب هر یک از این موارد توضیح دهید.
به.طور.مثال.سیستم.بانکداری.و.نیز.سود.دو.رقمی.که.توسط.بانک.ها.ارائه.می.شود،.
مجال.فعالیت.اقتصادی.تولیدی.را.از.هر.تولید.کننده.ایی.س��لب.می.کند..به.این.دلیل.
که.وقتی.می.توان.س��رمایه.خود.را.با.س��ود.باالی.20تا25.درص��د،.بی.هیچ.مالیات.و.
دردسری.در.بانک.نگه.داشت،.یا.با.فروش.اوراق.مشارکت.توسط.بانک.ها.و.موسسات.
مالی.مجاز.و.غیر.مجاز.که.بیش��ترین.فس��اد.اقتصادی.نیز.از.طریق.همین.اوراق.پدید.

می.آیند.��.دیگر.کسی.در.زمینه.تولید.سرمایه.گذاری.نمی.کند..
نقدینگی.وارد.بخش.تولید.نمی.شود..نقدینگی.که.در.چرخه.تولید.بنگاه.های.کوچک.
و.بزرگ.کش��ور.وجود..دارد،.بس��یار.اندک.اس��ت.و.پاس��خگوی.فعالیت.های.عظیم.و.
گس��ترده.نیس��ت..بانک.ها.تمایلی.به.ارائه.تس��هیالت.به.بنگاه.های.کوچک.و.بزرگ.
ندارند؛.زیرا.تس��هیالت.خود.را.بس��یار.راحت.تر.در.اختی��ار.فعالیت.های.کاذب.تجاری.
مانند.واس��طه.گری.و.سفته.بازی.قرار.می.دهند.و.می.توانند.با.عقد.قراردادهای.این.گونه.

به.درآمد.زایی.برسند..در.چنین.شرایطی.نقدینگی.وارد.تولید.نخواهد.شد.
هم��واره.بانک.مرکزی.و.مقامات.دولت��ی.اعالم.می.کنند.که.فالن.مبلغ.از.نقدینگی.
کش��ور،.فالن.مبلغ.از.اعتبارات.بانک.ها،.فالن.مقدار.از.صندوق.ذخیره.ارزی.یا.فالن.
مبلغ.از.سپرده.گذاری.بانک.ها.باید.در.اختیار.صنعت.تولیدی.قرار.گیرد؛.اما.در.کجا.این.
اتفاق.افتاده.اس��ت؟.آمار.تس��هیالت.بانک.مرکزی.در.سایت.این.بانک.موجود.است،.
تنها.با.نگاهی.گذرا.درمی.یابیم.که.ارقام.اختصاص.داده.ش��ده.به.بخش.تولید.با.ارقام.
دیگر.قابل.مقایسه.نیست..این.در.حالی.است.که.نقدینگی.مانند.اکسیژن.برای.بخش.

تولید.است.

وزیـر و معاون وزیر صنایع رسـما اعـالم کردند که 

1۴یـا 15هزار واحـد صنعتی به ورطه ورشکسـتگی 

کشیده شده و تعطیل شدند، این موضوع به واقع یک 

فاجعه اسـت و نمی توان به راحتی از آن گذشت و آن 

را تنها به عنوان یک خبر تلقی کرد. باید دید چرا این 

15هزار واحد صنعتی به تعطیلی کشیده شدند و دلیل 

ادامه این تعطیلی ها چیست؟
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با.احتس��اب.کلی��ه.هزینه.ها،.بخش.تولید.بین.25.تا.30.درص��د.هزینه.مالی.خواهد.

داش��ت..به.این.معنا.که.بخش.تولیدی.کش��ور.بین.25.ت��ا.30.درصد.هزینه.پرداخت.

می.کند،.و.چنین.هزینه.ای.در.تولید.صنعتی.بازگش��ت.نخواهد.داشت..ساختار.صنعت.

با.تجارت.و.واسطه.گری.تفاوت.دارد..البته.این.امر.تنها.اختصاص.به.ایران.ندارد.و.در.
همه.جای.دنیا.این.تفاوت.وجود.دارد..

 آیا منظور شما این  است که صنعت به دولت وابستگی اقتصادی دارد؟   
بله،.از.حیث.تامین.نقدینگی.چنین.وابس��تگی.وجود.دارد.و.منبع.تامین.مالی.صنایع.

کوچک.بانک.است..
 آیا این وابستگی صنعتی در نمونه های بین المللی نیز دیده می شود؟ 

این.مقایس��ه.اساس��ا.مقایسه.درستی.نیست..چرا.که.اس��اس.و.زیرساخت.های.پول.و.

س��رمایه.در.صنعت.و.اقتصاد.این.کش��ور..ها.با.کشور.ما.متفاوت.است..در.دیگر.کشورها.

بهره.بانکی،.تک.رقمی.اس��ت.و.اساس��ا.سیس��تم.آنها.کامال.متفاوت.اس��ت..در.برخی.

کش��ورها.بانک.ها.برای.اعطای.پول.بهره.می.گیرند،.ن��ه.اینکه.بهره.بپردازند..در.چنین.

جوامعی.س��ازوکار.متفاوت.اس��ت.و.بانک.ها.به.پول.س��ودی.نمی.دهند..در.حالی.که.در.
کشور.ما.برعکس.است.

در.مرحله.بعدی.هجوم.س��رمایه.های.سرگردان.به.سمت.مواردی.مانند.طال،.سکه،.

مس��کن.و.واردات.اس��ت،.حتی.ممکن.است.هجوم.نقدینگی.به.س��مت.بازار.خودرو.

نی��ز.برود..همین.امر.باعث.می.ش��ود.که.یکباره.قیمت.ها.افزایش.پی��دا.کند..در.واقع.

نقدینگی.ما.در.س��ال.های.اخیر.6یا.7.بار.افزایش.پیدا.کرده.است..این.نقدینگی.حجیم.

و.سرگردان،.عالوه.بر.ایجاد.تورم،.غیر.قابل.کنترل.نیز.خواهد.بود.و.همچون.سیل.و.
سونامی.نابودگر.بوده.و.قابل.کنترل.نیست..

 تفاوت مکانیزم صنعت و تولید در کشور ما با کشورهای خارجی چیست؟ 
اصوال.صنعت.فعالیت.چندان.س��ودآوری.نیس��ت،.ارزش.افزوده.در.این.حوزه.میزان.
مشخصی.دارد..این.یک.قاعده.است.که.ارزش.افزوده.ایی.که.بنگاه.های.تولیدی.ایجاد.
می.کنند.میزان.مش��خصی.بوده.و.رقم.بسیار.باالیی.نیس��ت..این.مساله.در.تمام.دنیا.
یکسان.است..اهمیت.تولید.را.باید.در.موارد.دیگری.جستجو.کرد:..)1(.اینکه.تولید.در.
داخل.کشور.انجام.می.شود؛.)2(.پیشرفت.تکنولوژی.و.ایجاد.رقابت؛.)3(.اشتغال.زایی.؛.
)4(.پرداخت.مالیات.و.عوارض.توس��ط.تولیدکننده؛.)5(.تقویت.خزانه.دولت.در.نتیجه.
این.موارد.)6(.و.نهایتا.کمک.به.تامین.اجتماعی.با.پرداخت.30.درصد.از.حق.بیمه.

کلیه.این.موارد.برای.رش��د.و.تکامل.اقتصاد.یک.کش��ور.الزامی.است..مکانیزم.یک.

اقتصاد.خوب.باید.کلیه.این.جوانب.را.داش��ته.باشد،.و.در.چنین.شرایطی.اگر.بخشی.از.

آن.دچار.آسیب.شود.به.دیگر.بخش.ها.نیز.سرایت.نخواهد.کرد..اما.در.اقتصاد.ما.چنین.

س��ازوکاری.وجود.ندارد..متاس��فانه.مواردی.وجود.دارد.که.هدف.اصلی.آنها.از.تولید،.

پول.ش��ویی.اس��ت؛.یا.اینکه.بیش.از..80.درصد.فعالیت.های.اقتصادی،.به.دلیل.ناتوانی.

سیس��تم.مالیاتی.کشور،.مالیات.پرداخت.نمی.کنند..در.واقع،.این.قبیل.درآمدها.مالیات.

پرداخت.نکرده،.اش��تغال،.توسعه.و.رقابت.ایجاد.نمی.کنند..از.این.رو.چنین.مواردی.به.

اقتصاد.کشور.آس��یب.های.فراوانی.وارد.خواهند.کرد..متاسفانه.باید.اذعان.کنم.بیشتر.

بنگاه.هایی.که.در.کشور.ما.به.امور.تولید.می.پردازند،.همواره.دچار.مشکل.بوده.اند.و.از.

این.موارد.آسیب.های.فراوانی.متحمل.شده.اند..تولیدکنندگان.با.حجم.بسیار.اندکی.از.

توانایی.های.خود.مش��غول.تولید.هستند..تشریح.جوانب.مختلف.این.امر.بسیار.مفصل.
و.زمان.بر.بوده،.و.باید.در.گفتگو.های.آتی.بدان.پرداخت.

این.دس��ت.از.موارد.باعث.ش��ده.تا.بنگاه.های.کوچک.ما.کامال.کوچک.ش��ده.و.در.

حاش��یه.ق��رار.بگیرند..این.در.حالی.اس��ت.که.در.تمام.دنیا،.نگاه.به.س��وی.بنگاه.های.

کوچک.و.متوس��ط.اس��ت؛.چراکه.این.بنگاه.ها.بس��یار.چابک.بوده.و.برخالف.صنایع.
بزرگ،.به.سرعت.می.توانند.تکنولوژی.را.وارد.چرخه.تولید.خود.کنند

ب��ه.طور.مثال.چنی��ن.تغییر.و.تحوالتی.در.صنایع.س��یمان.و.فوالد.خیلی.س��خت.

و.به.ن��درت.اتف��اق.می.افت��د..همچنان.که.ما.هن��وز.در.صنعت.گاز.خود.نتوانس��ته.ایم.

تکنولوژی.های.نوین.را.آنگونه.که.کش��ورهای.همسایه.چون.قطر.از.آن.بهره.برداری.
می.کنند.به.سامان.کنیم..

همچنی��ن.بنگاه.ه��ای.کوچک.از.این.راه.توان.کس��ب.درآمده��ای.هنگفتی.دارند،.

به.صورتی.که.این.امر.باعث.تحول.شگرف.در.اقتصاد.برخی.از.کشورها.شده.است..این.

مس��ئله.چیزی.نیس��ت.که.دولت.مردان.و.تصمیم.گیران.اقتصادی.از.آن.بی.خبر.باشند،.

زیرا.شما.این.موارد.را.در.گزارش.های.دولتی.نیز.مشاهده.می.کنید..چنین.گزارش.هایی.

نش��ان.می.دهند.که.آسیب.شناسی.به..درستی.انجام.شده.اما.تصمیمات.مناسبی.اتخاذ.

نشده.است..در.واقع.بنگاه.های.کوچک.موتور.محرکه.اقتصاد.هستند.اما.این.ویژگی.در.

کشور.ما.نادیده.گرفته.شده.است..این.بنگاه.ها.برای.تامین.نیازهای.مالی.خود.بیش.از.

هر.جای.دیگری.به.بانک.ها.نیازدارند..در.همه.دنیا.نیز.بانک.ها.هستند.که.این.صنایع.
کوچک.را.مورد.حمایت.قرار.می.دهند..اما.در.کشور.ما.این.گونه.نیست.

 چرا و به چه دلیل بانک ها وظایف خود را انجام نمی دهند؟ 
نخس��تین.دلیل.آن.عدم.تمایل.بانک.ها.به.ارائه.این.دس��ت.از.تس��هیالت.می.باشد..
دوم.به.دلیل.س��ود.باالی.بانکی،.و.س��وم.مقررات.بسیار.سخت.و.زمان.بر.و.مشکالتی.
ک��ه.برای.دریافت.چنین.تس��هیالتی.وج��ود.دارد..اما."زمان" آس��یب.های.خود.را.به.
تولیدکننده.تحمیل.می.کند..این.نکته.مهم.را.به.عنوان.مقدمه.ای.بر.مطالب.و.گفتگوی.

ماه.آینده.مطرح.کردم.که.به.تفصیل.به.تشریح.ابعاد.مختلف.آن.بپردازیم..
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اخذ گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر کنترل کیفیت گروه صنعتی هافمن مطرح شد:

 آزمایشگاه هافمن از چه زمانی و با چه هدفی فعالیت خود را آغاز کرده است؟
چیزی.در.حدود.یک.س��ال.و.نیم.پیش.در.جلس��ه.مدیران.هافم��ن.تصمیم.گرفته.
ش��د.که.آزمایش��گاه.هافمن.به.شکلی.کامال.مستقل.و.موازی.با.تولید.پروفیل.هافمن.
تاس��یس.شود..تهیه.زیرس��اخت.ها.و.تجهیز.این.آزمایشگاه.چیزی.در.حدود.یک.سال.
به.طول.انجامید؛.به.طور.کلی.تالش.های.بسیاری.صورت.گرفت.تا.امروز.شاهد.چنین.

آزمایشگاه.مدرن.و.به.روزی.از.هافمن.باشیم.
  اخیـرا آزمایشـگاه هافمن موفق به دریافت گواهینامه ملی شـده اسـت. 

پیرامون این گواهینامه توضیح دهید؟
هافم��ن.تولیدکنن��ده.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.این.بار.با.کس��ب.افتخ��ار.در.زمینه.
فعالیت.های.آزمایشگاهی.خود.توانست،.گواهینامه.تایید.صالحیت.آزمایشگاه.از.مرکز.
ملی.تایید.صالحیت.ایران.را.کس��ب.کند..باید.گفت.که.این.گواهینامه،.مدرک.بسیار.
مهمی.است.که.این.شرکت.موفق.به.دریافت.آن.شده.است..این.گواهینامه.مورد.تایید.
قرار.می.دهد.که.این.آزمایش��گاه.کلیه.آزمون.های.مربوط.به.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.

را.مطابق.با.استاندارد.ایزو.آی.ای.سی.17025،.با.موفقیت.پشت.سر.گذاشته.است.....

ره:
شـا

ا

هافمن شرکت تولید کننده پروفیل که با اتکا بر توان و تالش مدیریتی کارامد و پرسنلی کوشا همواره برکیفیت محصوالت خود توجه 
ویژه ای داشته است، در کنار تولید پروفیل و همچنین برگزاری سمینارها و فعالیت های علمی آموزشی خود همانند "سمینار ناب سازی 
مصرف انرژی" که خردادماه در تبریز برگزار شد، در زمینه فعالیت های آزمایشگاهی نیز فعال تر از گذشته نشان می دهد. چنانچه اخیرا 
در تازه ترین اخبار منتشـر شـده توسط این مرکز، آزمایشگاه هافمن موفق شده تا از مرکز ملی تایید صالحیت ایران )NACI( تاییدیه 
رعایت استاندارد ISO IEC17025 را اخذ کند. این گواهینامه که به امضاء سرکار خانم پیروزبخت رییس شورای عالی تایید صالحیت 
ایران و  نیز علیرضا خاکی فیروز رییس مرکز ملی تایید صالحیت ایران درآمده است، تا خردادماه سال 97 صالحیت این مرکز را مورد 
تایید قرار داده اسـت. دریافت این گواهینامه بهانه ای شـد تا با مهندس الماسی مدیر کنترل کیفیت گروه صنعتی هافمن در خصوص 

دریافت این گواهینامه گفتگویی داشته باشیم. در ادامه مشروح این مصاحبه را می خوانید:
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  تاریخ صدور این گواهینامه چه زمانی است و تا چه تاریخی اعتبار دارد؟
این.گواهینامه.تایید.صالحیت.در.تاریخ.30.خردادماه.س��ال.1394.صادر.شده.است.
و.تا.خردادماه.سال1397.اعتبار.دارد..الزم.به.ذکر.است.که.این.گواهینامه.به.امضای.
سرکار.خانم.نیره.پیروز.بخت.ریاست.محترم.شورای.تایید.صالحیت.ایران.و.همچنین.

علیرضا.خاکی.فیروز.رئیس.مرکز.ملی.تایید.صالحیت.ایران.رسیده.است..
 نحوه مدیریت آزمایشگاه هافمن چگونه است؟

این.آزمایشگاه.همانطور.که.قبال.اشاره.کردم.از.بدو.تاسیس.کارخانه.هافمن.یعنی.در.

سال.87.راه.اندازی.شد..در.آزمایشگاه.هافمن.5.پرسنل.متخصص.وجود.دارد..هر.یک.

از.این.متخصصان.دارای.تخصص.های.ویژه.ای.می.باش��ند..سه.نفر.از.این.کارشناسان.

دارای.فوق.لیس��انس.پلیمر.و.ش��یمی.بوده.دو.تن.دیگر.نیز.جزو.کارشناسان.مطالعات.

آزمایش��گاهی.می.باشند؛.و.آزمایشگاه.نیز.زیر.نظر.مستقیم.مدیرعامل.فعالیت.می.کند..
چارت.سازمانی.آزمایشگاه.نیز.به.شرح.زیر.می.باشد:.

1-.مدیرآزمایشگاه
2-.مدیرکنترل.کیفیت

3-.مدیر.فنی
4-.دونفر.پرسنل.آزمایشگاه.

 نوع ارتباط این آزمایشگاه با دیگر شرکت ها به چه صورتی می باشد؟ 
این.آزمایش��گاه.در.لیس��ت.عالی.آزمایشگاه.های.اداره.اس��تاندارد.می.باشد..به.این.شکل.
ک��ه.کلیه.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.به.جهت.دریافت.عالمت.اس��تاندارد.برای.
محصوالت.خود،.از.طرف.اداره.استاندارد.به.یکی.از.این.مراکز.آزمایشگاهی.معرفی.می.شوند..

هم.اکنون.نیز.با.برخی.از.این.شرکت.های.تولیدکننده.مشغول.به.همکاری.می.باشیم..
 آیا نظارتی بر روی خط تولید نیز دارید؟

آزمایشگاه.هافمن.با.توجه.به.گواهینامه.ISO..که.دریافت.کرده.است،.کامال.مستقل.

از.واحد.تولیدی.عمل.می.کند.و.زیر.نظر.مستقیم.مدیرعامل.هافمن.می.باشد..به.همین.

جهت.ابدا.تحت.نفوذ.واحد.تولیدی.هافمن.نیست...اما.همواره.روی.تولیدات.خط.تولید.

هافمن.اعمال.نظر.داش��ته.ایم..همواره.از.خط.تولید.مواردی.را.به.صورت.تصادفی،.جدا.

ک��رده.و.تح��ت.آزمایش.های.فراوانی.قرار.می.دهیم..ای��ن.آزمایش.ها.کامل.بوده.و.به.

صورت.مس��تقل.انجام.می.شود..کلیه.تس��ت.ها.روی.پروفیل.های.هافمن.به.صورت.
مستمر.طی.سه.شیفت.8.ساعته.نیز.انجام.می.شود..

 دستگاه ها و تجهیزات این آزمایشگاه در چه سطحی می باشد؟ 
کلیه.دستگاه.ها.و.تجهیزات.آزمایشگاه.هافمن.از.مدرن.ترین.و.بهترین.دستگاه.های.
آزمایش��گاهی.حال.حاضر.می.باشد..دس��تگاه.ها.تمام.دیجیتال.بوده.و.با.نرم.افزارهای.
مدرن.تجهیز.ش��ده.اند..کلیه.پرس��نل.این.مجموعه.نیز.همگی.دارای.تجربه.و.سوابق.

تحصیلی.مرتبط.با.صنعت.پلیمر.یو.پی.وی.سی.می.باشند.
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آسیای میانه؛ در انتظار تولیدکنندگان ایرانی 
در گفتگوی اختصاصی خبرنگار پنجره ایرانیان با مدیر بازرگانی دکتر وین مطرح شد

 اخیـرا اقداماتی جهت صـادرات پروفیل دکتروین به آسـیای میانه انجام 
داده اید. بازار این کشورها را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازار.آس��یای.میانه.به.ش��رط.حمایت.های.دولتی.برای.تجار.و.تولیدکنندگان.ایرانی.

می.تواند.بازار.بس��یار.خوبی.باش��د..این.کش��ورها.به.لحاظ.اقتصادی.وابستگی.کاملی.

ره:
شـا

ا
از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور جمهوری های تازه تاسیس، این کشورها همواره ظرفیت باالیی برای فعالیت شرکت های 
خارجی داشـته اند. در این میان، همسـایگی ایران با این منطقه، به ویژه کشـورهای آسیای میانه، مزیت بسیار باالیی را برای کاالهای 
ایرانـی جهت حضور در این بازارها فراهم آورده اسـت. با این حال، در طول این سـال ها و بـه دالیل گوناگون، توان تولیدی و تجاری 
کشـورمان، هرگز نتوانسـته اسـت از همه این ظرفیت ها بهره بگیرد؛ تا جایی که عموما بازار این کشـورها را در حوزه های مختلف، به 
کشورهای دیگر واگذار کرده ایم. صنعت نسبتا نوپای پروفیل، نیز در کنار دیگر بخش های توانمند صنعتی کشور، قابلیت حضوری مقتدر 
در این بازارها را دارد. نمی توان تردید داشت که در کنار کمیت پروفیل های ایرانی، کیفیت آنها نیز در این سال ها به شدت ارتقاء یافته 
است و امروز از توان رقابتی بسیار باالیی در مقابل انواع مشابه خارجی برخوردار می باشند. فارغ از آنچه در سطح کالن سیاستگذاری 
اقتصادی و صادراتی کشـور می گذرد، فعاالن این حوزه باید با کسـب خودآگاهی از توانمندی های خود، برنامه هایی را برای فرا رفتن 
از مرزها در دستور کار قرار دهند. بدون تردید کشورهای آسیای میانه و نیز، همسایگانی مانند افغانستان و عراق بهترین نقطه برای 
آغاز این تالش ها هسـتند؛ زیرا نزدیکی مسـافت و همچنین اشتراکات فراهنگی و بعضا زبانی، هموار کننده بسیاری از موانع تجاری و 
بازاریابی خواهد بود. پروفیل دکتروین، یکی از برندهای نام آشنای کشورمان به عنوان یکی از خط شکنان این جبهه، و در تالش برای 
گسترش بازار خود و از همه مهم تر افزودن بر سهم تجاری ایران در بازارهای بین المللی، برنامه ریزی های فراگیری را برای حضوری 
فعال در بازار کشورهای منطقه انجام داده است. از این جهت و نیز به بهانه حضور این شرکت در نمایشگاه قزاقستان، به عنوان تنها 
نماینده صنعت در و پنجره ایران، پنجره ایرانیان گفتگویی با مهندس محمدحسین حقانی، مدیر بازرگانی این شرکت، ترتیب داد. آنچه 

در ادامه می آید گوشه ای است از فعالیت های این شرکت در زمینه صادرات، از زبان مهندس حقانی:
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به.کش��ور.روس��یه.دارند،.همچنین.از.این.نظر.که.بعد.مس��افتی.این.کش��ورها.نسبت.

به.یکدیگر.چندان.زیاد.نیس��ت،.بازار.آنها.از.ارزش.ویژه.ای.برخوردار.اس��ت..همانطور.

که.می.دانید.حمل.و..نقل.یکی.از.مهمترین.عوامل.در.بحث.صادرات.به.ش��مار.می.آید،.

زیرا.این.عامل.تاثیر.باالیی.در.قیمت.تمام.ش��ده.کاالهای.وارداتی.دارد..در.این.میان.

بعضی.از.تولید.کنندگان.منطقه.ای.با.کیفیت.پایین.محصوالت.خود.و.نیز.پایین.آوردن.

قیمت،...در.این.بازار.وارد.ش��ده.اند..اما.دکتروین.فارغ.از.همه.این.مسائل.و.بدون.توجه.

به.رقبایی.چون.ترکیه،.هدف.و.چش��م..انداز.خود.را.در.زمینه.صادرات.بر.کش��ورهای.
آسیای.میانه.متمرکز.کرده.است..

 معیار انتخاب شما برای این کشورها چه بوده است؟ 
همانطور.که.پیش..تر.اش��اره.کردی��م،.در.بحث.صادرات،.حمل.و..نقل.مقوله.بس��یار.
مهمی.اس��ت؛.به.همین.منظور.دکتروین.صادرات.را.از.کش��ور.همسایه.افغانستان.آغاز.

کرده.است..
همزبانی.و.اش��تراکات.فرهنگی.نیز.بسیار.حائز.اهمیت.می.باشد..از.معیار.های.دیگر.
انتخاب.مقصد.صادرات.پروفیل،.رونق.بازار.هدف.بوده.اس��ت..به.طور.کلی.کشورهای.
آس��یای.میانه.و.افغانستان.از.بازارهای.بسیار.پررونقی.برخوردار.هستند..من.به.عنوان.
یک.فعال.صنعتی،.به.کلیه.همکاران.پیش��نهاد.می.کنم.که.به.بازار.این.کش��ورها.وارد.

شوند.و.برنامه.ریزی.خاصی.در.این.زمینه.انجام.دهند..
 شما در این بازارها با چه کشورهایی رقابت دارید؟

نخس��تین.رقیب.ما.کشور.همس��ایه،.ترکیه..است..البته.این.کشور.به.دلیل.دسترسی.

بیش��تر.و.بهتر.به.تکنولوژی،.به.نوعی.تالش.دارد.هدایت.و.رهبری.این.صنعت.را..در.

منطقه.به.دست.بگیرد..تولیدکنندگان.این.کشور.با.برخورداری.از.برخی.تکنولوژی.های.

جدید.و.بعضی.از.ترفندها.توانسته.اند.قیمت.تمام.شده.کاالهای.خود.را.کاهش.دهند،.
البته.این.کاهش.قیمت.بعضا.با.افت.شدید.کیفیت.نیز.همراه.بوده.است.

در.کش��ورهای.آسیای.میانه.و.نیز.افغانس��تان،.همانند.کشور.خودمان،.مردم.به.دنبال.

جن��س.ارزان.قیمت.می..باش��ند.و.قیمت.تمام.ش��ده.کاال.از.هرچیز.دیگ��ری.برای.آنها.
مهمتر.است..

 آیا در این کشورها، شرکت های تولیدکننده پروفیل نیز فعال هستند؟ 
در.کشورهای.آسیای.میانه.به.خصوص.قزاقستان.هیچ.شرکت.تولیدکننده.پروفیلی.
وجود.ندارد..در.این.میان.تنها.یک.ش��رکت.هس��ت.که.البته.سرمایه.گذار.آن.نیز.یک.
شرکت.ترک.می.باشد..تنها.رقیب.ما.در.این.عرصه.شرکت.های.ترک.می.باشند..ما.به.

تنهایی.و.با.تکیه.بر.توان.خود.توانسته.ایم.به.اهداف.خود.برسیم..
در.این.میان.ممکن.اس��ت،.به.ش��کل.موردی.و.پروژه.ای.ش��رکت.های.دیگری.نیز.
از.ایران.حضور.پیدا.کنند،.اما.ش��رکتی.که.در.بازار.رقابت.حضور.فعال.داش��ته.باش��د،.
روی.مس��ائل.مختلف.این.بازار.کارکرده.باش��د.و.با.چالش.های.بازار.آشنا.باشد.بسیار.

نادر.است..
.ب��ا.وج��ود.رقابتی.بودن.ب��ازار،.ما.برای.رقابت.با.ش��رکت.های.کش��ورهای.رقیب.
طرح.هایی.در.دس��ت.داریم.که.زیر.نظر.بخش.تحقیق.و.توس��عه.دکتروین.مش��غول.
بررس��ی.است..الزم.است.عنوان.کنم.که.به.محض.اجرایی.شدن.این.طرح.حضور.ما.

فعال.تر.خواهد.بود..
 برای حفظ بازار موجود و تصاحب سهم بیشتری از بازار این کشورها، چه 

برنامه ایی در دست اجرا دارید؟ 
.م��ا.ب��رای.این.ب��ازار.برنامه.های.بس��یاری.داریم..البت��ه.این.برنامه.ه��ا.در.دو.پنل.
کوتاه.مدت.و.بلندمدت.اجرا.خواهند.ش��د..در.پنل.کوتاه.مدت،.بر.ش��ناخت.محصول.و.
معرفی.و.تثبیت.برند.دکتروین.متمرکز.خواهیم.بود..به.گونه.ای.که.هرگاه.نام.دکتروین.
برده.ش��ود،.یادآور.نام.ایران.باش��د،.و.نام.ایران.نیز.دکتروین.را.برای.آنها.تداعی.کند..
دکتروین.در.برنامه.های.5.ساله.خود،.با.بهره.گرفتن.از.امتیازات.همزبانی.و.اشتراکات.

فرهنگی.در.پی.حضوری.فعال.تر.در.این.کشورها.خواهد.بود.
 چه عاملی ممکن است پروفیل های ترک را به پروفیل  های ایرانی چیره کند؟ 
کیفیت.پروفیل.های.ایرانی.به.مراتب.بهتر.از.پروفیل.های.ترک.اس��ت..با.این.حال،.
ش��رکت.های.ترک.به.مدد.حمایت.های.دولتی.تاکنون.توانسته.اند.بر.بازار.تسلط.یابند..

متاسفانه.ما.که.به.عنوان.تولیدکننده.در.این.حوزه.فعالیت.داریم،.از.هیچ.حمایت.دولتی.
برخوردار.نیستیم.و.هیچ.گونه.حمایت.و.سوبسیدی.از.دولت.دریافت.نمی.کنیم..

 لطفـا کمـی پیرامون نمایشـگاه اختصاصـی جمهوری اسـالمی ایران در 
قزاقسـتان، که دکتروین نیز در آن حضور داشـت، توضیح دهید. چه شـد که 

تصمیم به حضور در این نمایشگاه گرفتید؟
این.نمایش��گاه.در.بندر.آکتائو،.بزرگترین.بندر.قزاقس��تان.برگزار.شد..باید.بگویم.با.
اینکه.این.نمایش��گاه.تخصصی.نبود.اما.ش��رایط.بس��یار.خوبی.بر.آن.حاکم.بود..این.
نمایش��گاه.به.همت.گروه.مپنا.برگزار.شد.و.شرکت.های.بزرگی.مانند.ایران.خودرو.نیز.

در.آن.حضور.داشتند.
ش��رکت.مپنا.همچنین.10.تابلوی.تبلیغاتی.نیز.در.مناطق.پرتردد.شهر.آکتائو.نصب.
کرده.بود،.که.روی.این.تابلوهای.تبلیغاتی،.ایران.اکسپو.2015.نقش.بسته.بود..سابقه.
همکاری.ما.با.این.ش��رکت.به.نمایش��گاه.افغانس��تان.بازمی.گردد.که.اتفاقا.تجربه.ای.
بس��یار.موفق��ی.بود؛.و.ای��ن.یکی.از.عواملی.بود.که.ما.را.به.س��مت.ش��رکت.در.این.

نمایشگاه.سوق.داد.
البته..انگیزه.اصلی.حضور.ما.در.این.نمایشگاه.به.جلسه.ای.باز.می.گشت.که.با.جناب.
آقای.افخمی.معاون.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.داشتیم.و.ایشان.پیشنهاد.حضور.در.

این.نمایشگاه.را.مطرح.کردند.

 آیا سطح برگزاری این نمایشگاه مطلوب بود؟
بنده.شخصا.پی.گیر.نمایشگاه.های.خارج.از.کشور.هستم،.اما.این.نمایشگاه.به.عنوان.
نخستین.نمایش��گاه.ایرانی.که.در.کشور.قزاقستان.برگزار.می.شد،.بسیار.حائز.اهمیت.
بود..ما.هیچ.گونه.از.مش��کالتی.را.که.همواره.در.هر.نمایشگاهی.با.آن.روبرو.هستیم.

در.این.نمایشگاه.ندیدیم..
در.اینجا.باید.از.مدیریت.آن.جناب.آقای.صدرزاده.تشکر.کنم..

 در کل بازار قزاقستان را برای تولیدکنندگان ایرانی چگونه یافتید؟
روز.نخس��ت.نمایشگاه،.استاندار.آکتائو.با.حضور.در.میان.فعاالن.نمایشگاه،.نکته.ای.
را.بیان.کرد.که.موجب.تعجب.همگان.ش��د:.اعالم.درخواست.150.تاجر.ایرانی.برای.

فعالیت.اقتصادی.در.بندر.آکتائو..
البته.حضور.در.هر.بازاری.باید.بر.اس��اس.تقاضاهای.موجود.باش��د..هدف.ما.نیز.از.
شرکت.در.این.نمایشگاه.تثبیت.بیش.از.پیش.دکتروین.در.این.کشور.بود..نکته.جالب.
اینکه،.در.قزاقس��تان.حتی.آب.معدنی.نیز.از.ترکیه.وارد.می.ش��ود،.که.این.نشان.دهنده.
حجم.مطالبات.گس��ترده.و.متنوع.بازار.این.کش��ور.در.زمینه.واردات.و.تسلط.کاالهای.

خارجی،.و.متاسفانه،.بیانگر.تسلط.ترکیه.بر.این.بازار.است..
ای��ن.در.حال��ی.اس��ت.که.با.عرض.تاس��ف.باید.بگوی��م.هیچ.ش��رکت.تولیدکننده.
پروفیل.دیگری.در.نمایش��گاه.شرکت.نکرده.بود..در.کنار.نمایندگان.بخش.های.دیگر.
س��اختمانی،.از.بخش.پنجره.فقط.دکتروین.حضور.داش��ت..ما.در.شرکت.کاروانسرای.
نازنین.عالقه.داریم،.که.این.گونه.بازارها.در.تسخیر.تولیدکننده.های.ایرانی.قرار.بگیرد.

کیفیـت پروفیل هـای ایرانـی بـه مراتـب بهتـر از 

پروفیل هـای ترک اسـت. با این حال، شـرکت های 

ترک به مدد حمایت های دولتی تاکنون توانسته اند بر 

بازار تسلط یابند. متاسفانه ما که به عنوان تولیدکننده 

در این حـوزه فعالیت داریم، از هیـچ حمایت دولتی 

برخوردار نیسـتیم و هیچ گونه حمایت و سوبسـیدی 

از دولت دریافت نمی کنیم.
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آتاتک؛ پیشرو در صنعت یو.پی.وی.سی 
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با محسن سعیدی مدیر تولید آتاتک

 از پیشـینه آتاتک بگویید. این شـرکت از چه زمانی و با چه هدفی شروع 
به کار کرده است؟

ش��رکت.آتاتک.فعالیت.های.خود.را.در.س��ال.1386.آغاز.کرده.اس��ت..این.شرکت.

برای.عرضه.انواع.تجهیزات.و.لوازم.مصرفی.ساخت.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی،.

ابتدا.گروهی.از.کارشناس��ان.مج��رب.را.گرد.آورد.و.تالش.های.خ��ود.را.برای.تولید.

پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.و.یراق.آالت،.با.همکاری.یک.شرکت.ترکیه.ایی.شروع.کرد..

کارگ��روه.فنی.آتات��ک.مدت.ها.روی.مختصات.فنی.اجزاء.مختل��ف.پنجره.مطالعاتی.

انجام.می.داده.اس��ت..م��وازی.با.فعالیت.این.گروه.فنی،.کارشناس��ان.فروش.آتاتک.

فعالیت.خود.را.در.زمینه.رصد.بازار.و.کشف.نیازهای.آن.آغاز.کرده.و.مرتب.اطالعات.

و.داده.های.به.روزی.را.دراختیار.این.گروه.فنی.قرار.دادند..با.تجمیع.اطالعات.مربوط.

به.بازار.و.همچنین.تکمیل.تحقیقات.و.بررس��ی.های.کارگروه.فنی.آتاتک،.اطالعات..

گردآوری.ش��ده.و.در.اختیار.تیم.تولیدی.این.ش��رکت.قرار.گرفت،.تا.تولیدی.آگاهانه.
را.به.بازار.عرضه.کند..

ه��دف.اصلی.پیش.روی.مجموعه.آتاتک،.رس��یدن.به.نقطه.ای.اس��ت.که.تمامی.

متعلقات.یک.پنجره،.دارای.برند.آتاتک.باشند..بنابراین.برنامه.ریزی.های.آتاتک.حول.

این.محور.انجام.می.ش��ود..در.این.مس��یر.تاکنون.موفق.ب��ه.راه.اندازی.خطوط.تولید.

پروفیل.و.یراق.ش��ده.ایم..پروفیل.یو.پی.وی.سی.سری.60..پنج.کانال.و.یراق.آالت.

تک.حالته.از.محصوالتی.هس��تند.که.هم.اکنون.در.حال.تولید.می.باش��ند..البته.باید.

توجه.داش��ته.باشید.که.اینها.تنها.دو.گامی.است.که.در.مسیر.رسیدن.به.هدف.اصلی.
خود.برداشته.ایم.

ره:
شـا

ا

پنجره ای به نام آتاتک؛ طرح و ایده ای که سال  هاسـت مجموعه آتاتک را به تکاپو واداشـته است. حمید اطهری مدیرعامل آتاتک و همراهانش در 
مجموعه ای که فعالیت های تولیدی خود را در صنعت در و پنجره با تولید یراق آالت در کشـور ترکیه آغاز کردند، اکنون دسـتیابی به پنجره  کاملی 
با نشـان تجاری آتاتک را اصلی ترین  دغدغه خود می دانند. سـال 138٦ سال آغاز فعالیت آتاتک بود. این درست زمانی بود که کارگروه فنی این 
مجموعه، مطالعه روی مختصات فنی اجزاء مختلف پنجره را آغاز کرده بود. همزمان تیم فروش آتاتک نیز در پی رصد بازار و کشف نیازهای مشتریان 
بود تا با ارائه اطالعات در کلیه زمینه های بازار، تیم آتاتک را در راه اندازی خطوط تولید راهنمایی کند. اکنون همکاری شکل گرفته میان این دو بخش 
از آتاتک، کامال به شکل یک زیرساخت غیرقابل انکار درآمده است. همانطور که مدیرعامل این شرکت می گوید، آتاتک مجموعه ای یکپارچه  از انواع 
متخصصان در بخش های مختلف اسـت که تنها با یک هدف فعالیت می کنند. آتاتک به منظور رسـیدن به نقطه ای که تمامی متعلقات یک پنجره را 
تولید کند، پس از تولید یراق آالت، ساخت پروفیل آتاتک را نیز به بار نشانده است. تولید پروفیل آتاتک بهانه ای بود برای گفتگویی کوتاه با محسن 

سعیدی مدیر خط تولید آتاتک. این گفتگو را با هم می خوانیم:
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 در طول فعالیت خود با چه شـرکت های خارجی همکاری داشته اید؟ این 
همکاری ها در چه سطحی و به چه منظوری شکل گرفته است؟

در.این.سال.ها.همکاری.ما.با.شرکت.آلدس.بوده.است..این.شرکت.ترکیه.ای،.برای.
تولید.یراق.آالت.با.گروه.آتاتک.همکاری.داشته.است..

 ظاهرا تولید یراق آالت شما برای مدتی در خارج از کشور انجام می شده 
است. در حال حاضر شرایط تولید شرکت آتاتک چگونه است؟

.در.ابتدای.کار.یراق.آالت.آتاتک.در.کش��ور.ترکیه.تولید.می.ش��د..بدین.صورت.که.

مواد.اولیه.محصوالت.مورد.نظر.در.ترکیه.آماده.س��ازی..شده.و.در.داخل.کشور.مونتاژ.

می.ش��ده.اس��ت..اما.مدتی.اس��ت.که.کلیه.مراحل.تولید.به.ایران.منتقل.شده.است..

کارشناسانی.که.از.سوی.شریک.تجاری.ما،.شرکت.آلدس،.به.ایران.آمده.اند.در.تولید.
این.محصوالت.حضور.دارند..

هم.اکن��ون.نیز.خط��وط.تولیدی.یراق.آالت.آتاتک.با.نظارت.کارشناس��ان.ایرانی.و.

ت��رک.در.مح��ل.کارخانه.آتاتک.واقع.در.نظرآباد.کرج.با.تمام.توان.خود.مش��غول.به.
تولید.هستند.

 تولیدات مجموعه آتاتک شامل چه نوع یراق هایی می شود؟ 
محصوالت��ی.که.هم.اکنون.در.س��بد.تولی��دی.یراق.آالت.ما.قرار.دارن��د.عبارتند.از.
ی��راق.آالت.تک.حالته.زاماک.و.متال،.لوال،.دس��تگیره،.س��یلندر.و.قف��ل.در.و.انواع.

اسپیسرهای.تنظیم.شیشه.
 از آنجایی که تولیدات شـرکت آتاتک به یراق آالت محدود نشده و تولید 
پروفیل را نیز بدان افزوده اید، آیا سطح استقبال مشتریان شما از محصوالت 

متنوع آتاتک یکسان است؟
یک��ی.از.اهداف.اصلی.مدیریت.و.مجموع��ه.آتاتک.عرضه.محصوالتی.باکیفیت.و.
اس��تفاده.از.مواد.اولیه.مرغوب.و.ممتاز.جهانی.اس��ت..به..همین.منظور،.سازوکاری.را.
ب��رای.باال.نگهداش��تن.کیفیت.پیش.بینی.کرده.ایم..از.جمله.ای��ن.موارد.همانطور.که.
قبال.اش��اره.ش��د،.جذب.کادری.مجرب.توسط.آتاتک.بود..به.طور.کلی.هدف.ما.تولید.
محصوالتی.با.باالترین.کیفیت.اس��ت،.به.صورت��ی.که.از.توان.رقابتی.باالیی.در.بازار.

برخوردار..باشد.
ب��ا.توجه.به.اینک��ه.امروزه.در.بخش.تولید.پروفیل،.متاس��فانه.با.تولید.پروفیل.های.
نامرغوب.و.بی.کیفیت.روبه.رو.هستیم.و.همین.امر.باعث.خدشه.دار.شدن.نام.محصول.
در.اذهان.عمومی.می.ش��ود..با.این.حال،.از.نظر.شرکت.آتاتک.کیفیت.و.باالبودن.آن.
در.نظر.مش��تریان،.برگ.برنده.یک.محصول.است،.در.نتیجه.تمام.تالش.تیم.آتاتک.

بر.باال.بردن.کیفیت.و.نگه.داشتن.آن.به.طور.مستمر.متمرکز.می.باشد.
 جایگاه شـرکت خـود را در بازار موجود و رقابت هایی که در جریان اسـت 

چگونه می بینید؟
همانطور.که.می.دانید.95.درصد.یراق.آالت.مصرفی.کش��ور،.از.کشورهای.دیگر.از.
جمله.ترکیه.وارد.می.شود،.و.با.توجه.به.برنامه.بلندمدت.مدیریت.آتاتک.در.خصوص.
تولید.این.یراق.آالت.و.حضور.س��رمایه.گذار.ترکیه.ایی.در.کش��ور.و.نیز.توجه.ویژه.این.
مجموع��ه.به.حفظ.کیفیت.باالی.محصوالت.خود،.به.امید.خدا.بازار.بس��یار.خوبی.را.

برای.خود.پیش.بینی.می.کنیم.
 در پایان اگر فکر می کنید نکته از قلم افتاده است، اضافه بفرمایید.

در.انته��ا،.نظر.تمام.مردم.عزی��ز.را.به.این.نکته.ای.جلب.می.کنیم.که.اس��تفاده.از.

محص��والت.باکیفیت.داخل.از.جمله.پروفیل.های.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.کمک.

بزرگی.به.اقتصاد.کش��ور.و.بالندگی.کارخانجات.کشور.خواهد.بود..عالوه.بر.این.باید.

توجه.داش��ت.که.برخی.از.محصوالت.وارداتی.در.ای��ن.حوزه،.نه.تنها.کیفیت.الزم.را.

ندارند،.بلکه.ضربه.س��ختی.به.این.صنعت.وارد.آورده.اند.و.مصادیق.آن.در.بسیاری.از.
پروژه.های.اجرا.شده.وجود.دارد..

از.ای��ن.رو.از.تمام��ی.مصرف.کنن��دگان.می.خواهیم.با.مطالعه.بیش��تر.در.خصوص.

استفاده.از.محصوالت.داخل.که.تالش.فراوانی.جهت.باالبردن.کیفیت.آنها.می.شود،.

یاریگر.صنعت.داخلی.باش��ند،.نه.اینکه.با.یدک.کش��یدن.نام.محصوالت.خارجی،.به.
اقتصاد.آن.کشورها.کمک.کنند.
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نگاه نو، بناي نو
گفتگوی اختصاصی نشریه پنجره ایرانیان با مدیر عامل ونوس شیشه

 لطفاً مختصري درمورد تاریخچه، زمینه فعالیت و محصوالت شرکت خود 
توضیح دهید.

ش��رکت.ونوس.شیش��ه.در.س��ال.1383.فعالیت.خود.را.در.زمین��ه.طراحي.و.تولید.

پیشرفته.ترین.شیشه.هاي.ساختماني.و.خودرویي.آغاز.کرد..این.مجموعه.در.زمیني.به.

وس��عت.80000.متر.مربع.و.زیربناي.30000.مترمربع.در.شهرک.صنعتي.شمس.آباد،.

کیلومتر.35.جاده.تهران.�.قم.واقع.ش��ده.است..بهره.گیري.از.مدرن.ترین.ماشین.آالت.

اروپای��ي.و.تیمي.متخصص.و.توانا،.ونوس.شیش��ه.را.در.زم��ره.برترین.تولید.کنندگان.
شیشه.هاي.ساختماني.و.خودرویي.در.ایران.و.منطقه.خاورمیانه.قرار.داده.است.

در.اواخر.س��ال.1383.تولید.آزمایش��ي.خود.را.در.دو.بخش.شیش��ه.های.خودرویی.

و.شیش��ه.های.س��اختمانی.آغاز.کردیم.و.درحال.حاضر.با.فاصله.قابل.مالحظه.ای،.در.

ردیف.برترین.تولیدکنندگان.این.نوع.محصوالت.در.کش��ور.از.لحاظ.کیفیت.و.کمیت.

قرار.داریم.
ونوس.شیش��ه.در.صنعت.شیشه.هاي.س��اختماني،.نوآوري.هاي.زیادي.داشته..است.
ک��ه.ازجمله.به.تولید.شیش��ه.هاي.High.Performance.جهت.صرفه.جویي.در.
مصرف.انرژي.مي.توانم.اش��اره.کنم..همچنین.این.واحد.پیش��رو.در.تولیدشیش��ه.هاي.
مقاوم.در.برابر.زلزله،.س��رقت،.اصابت.گلوله.و.شیش��ه.هاي.عایق.صوتي.و.نیز.معرفي.
و.اس��تفاده.از.اس��تانداردهاي.جهاني.به.عنوان.شاخص.گزینش.محصول.است..عالوه.
بر.این.ونوس.شیش��ه.با.معرفي.سیس��تم.هاي.متنوع.اتصال.شیش��ه.و.فلز.و.نیز.انواع.
شیشه.هاي.رنگي.و.طرح.دار.امکانات.بسیاری.را.جهت.استفاده.از.شیشه.در.دکوراسیون.

داخلي.و.طراحي.نما.براي.معماران.به.وجود.آورده.است.
در.صنعت.شیش��ه.هاي.خودرویي،.ونوس.شیشه.با.بهره.گیري.از.باالترین.تکنولوژي.
روز.دنیا.گام.هاي.مهمي.در.جهت.بومي.سازي.قطعات.شیشه.اي.خودرو.در.ایران.برداشته.

ره:
شـا

ا

شیشه، این همراه همیشگي ما در زندگي با اشکال، فرم ها و رنگ هاي مختلف عالوه بر عبور نور، شفافیت و درخشندگي، نقشي حفاظتي داشته و 
امکانات بي پایاني را در معماري مدرن فراهم مي سازد. برخالف نگاه سنتي که شیشه را تنها دیواري مرئي براي پوشش بخشي از بدنه ساختمان 
مي بیند، معمار معاصر با نگاهي نو و اندیشه اي خالق انتظارات چند گانه اي نظیر کنترل نور، انرژي، ایمني، صدا و زیبایي را از شیشه طلب مي کند. به 
موازات پیشرفت تکنولوژي تولید شیشه، مي توان فضاهاي بسیاري را به پنجره اختصاص داد و درعین حال کنترل روشنایي و ورود و خروج انرژي 
را تحت اختیار داشت. شرکت ونوس شیشه که همواره در تالش جهت ارائه فناوري هاي روز جهاني بوده، در طراحي و تولید محصوالت خود بر آن 
اسـت تا نه فقط به زیبایي سـاختمان ها بلکه به تأمین آسایش و ایمني ساکنان نیز بپردازد. آنچه می خوانید حاصل گفتگوی خبرنگار نشریه پنجره 

ایرانیان با محمدحسن نوروزی مدیر عامل ونوس شیشه است: 
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است..ونوس.شیشه.اولین.تولید.کنندۀ.شیشه.هاي.خودرو.پژو.206،.در.ایران.است..
 صنعت شیشـه در ساختمان سازي و نماي ساختمان در دنیا به چه سمتي 

مي رود و در ایران این صنعت چه جایگاهی دارد؟
صنعت.شیش��ه.در.دنیا.پیش��رفت.فوق.العاده.ای.داش��ته.اس��ت.و.هر.روز.محصول.
جدیدي.به.آن.اضافه.مي.گردد..نماهاي.شیش��ه.اي.در.جهان.توس��عه.بس��یار.یافته.اند..
متاس��فانه.در.ایران.وضع.مقررات.مزاحم.و.عدم.اطالع.کافی.مصرف.کننده.سبب.شده.

.است.نماهاي.شیشه.اي.آنطور.که.باید.جایگاه.خود.را.در.کشور.پیدا.نکنند.
درحال.حاضر.قوانین.کش��ور.به.شکلي.وضع.ش��ده.اند.که.سازندگان.را.به.استفاده.از.
نماي.شیش��ه.اي.تشویق.نمي.کنند؛.در.حالی.که.در.همه.جاي.دنیا.در.راستای.مصرف.
حداقل.انرژي،.صرفه.جویی.در.تاسیس��ات.بنا.و.سبک.شدن.سازه،.استقبال.وسیعی.از.

این.امر.صورت.می.گیرد.
 قوانین حاکم در ساختمان سازي در ایران از شهر به  شهر و در شهرها از 
منطقه  به  منطقه متفاوت است و هرروز قانون جدیدي وضع مي شود که به نظر 
سـلیقه اي است. گاهي تناسـب آن با زیبایي شهري، هم خواني آن با فرهنگ 
مناطق و شهرهاي مختلف مطرح مي شود و گاهي امنیت و غیره، در این مورد 

توضیحاتی بفرمایید.
دقیقا.به.همین.ش��کل.است..البته.طبیعي.است.که.قوانیني.که.براي.ساختمان.هاي.
شهرهایي.از.استان.خوزستان.وضع.مي.شود.براي.شهرهاي.استان.اردبیل.ممکن.است.
جوابگو.نباش��د.و.متفاوت.باشد..به.عنوان.مثال.در.تهران.قوانین.ساخت.بنا.از.دو.سال.
پیش.به.س��ه.شکل.اداري،.تجاري.و.مس��کوني.درآمده.است..مثاًل.در.یک.ساختمان.
اداري.افراد.از.صبح.تا.بعد.از.ظهر.درحال.تردد.هس��تند.و.میزان.دما.و.نور.در.روز.باید.
مطابق.کاربری.تنظیم.ش��ود،.درصورتي.که.س��اختمان.هاي.مسکوني.امروزه.از.بعد.از.
ظهر.تا.صبح.روز.بعد.محل.زندگي.انس��ان.ها.ش��ده.است.و.باید.شرایط.ساخت.آنها.را.

متناسب.با.این.موضوع.در.نظر.گرفت.
 هـرروزه خبرهاي جدیدي درمورد شیشـه هاي هوشـمند، شیشـه هاي با 
قدرت تولید انرژي، شیشـه هاي خود تمیزشـونده و غیـره مطرح مي گردد. آیا 
این موارد به تولید کالن رسـیده اسـت؟ صنعت شیشه کشور در کدام مرحله 

قرار دارد؟
همانگونه.که.گفتید.شیش��ه.هاي.هوش��مند،.شیش��ه.هاي.تولید.کنن��ده.انرژي.و.خود.
تمیزش��ونده.جزو.آخرین.تحوالت.صنعت.شیشه.هس��تند.که.امکان.ساخت.آنها.وجود.
دارد..ولي.در.س��طح.کالن.تولید.نشده.اند.چون.هم.اکنون.ساخت.آنها.بسیار.گران.تمام.
مي.شود..براي.تولید.این.محصوالت.در.داخل.کشور.نیز.با.نبود.مواد.اولیه.مواجه.هستیم.
ش��رکت.ونوس.شیش��ه.درحال.حاضر.شیش��ه.هاي.هوش��مند.را.تولید.مي.کند..این.
شیش��ه.ها.به.ش��کلي.هس��تند.که.هرگاه.به..آنها.اختالف.ولتاژي.وصل..شود.از.حالت.
شفاف.به.سمت.کدرشدن.پیش.مي.روند.و.از.کاربرد.این.شیشه.ها.مي.توان.به.استفاده.

در.دفاتر.اداری،.بیمارستان.ها،.رستوران.ها.و.غیره.اشاره.کرد.
 درمورد نماهاي ترکیبي با استفاده از شیشه توضیح دهید و موارد استفاده 
آن را در مکان هاي مختلف ازجمله مسـکوني، اداري، تجاري، زیباسازي شهر 

و غیره ذکر کنید.
نماهاي.ترکیبي.می.توانند.با.اس��تفاده.از.شیش��ه،.سنگ،.چوب،.آلومینیوم.و.غیره.به.

وجود.آیند.و.این.سلیقه.معمار.ساختمان.است.که.اعمال.مي.گردد.
مهمتری��ن.مبحثي.ک��ه.باید.در.اجراي.نماها.مد.نظر.باش��د،.صرفه.جویي.در.مصرف.
ان��رژي.اس��ت.و.در.این.زمینه.باید.قوانیني.براس��اس.واقعیت.ه��اي.موجود.در.مناطق.
مختلف.کشور.وضع.گردد..چراکه.در.نواحي.گرمسیر.و.نواحي.سردسیر.صرفه.جویي.در.
مصرف.انرژي.در.منازل.و.ادارات.با.هم.متفاوت.اس��ت..مثال.در.یک.منطقه.سردس��یر.
باید.از.نوعی.شیشه.استفاده.شود.که.از.هدر.رفتن.و.خارج.شدن.گرمای.داخل.ساختمان.
جلوگیری.و.در.عین.حال.ورود.س��رما.به.فضای.داخل.را.مانع.شود..این.امر.در.منطقه.
گرمس��یری.برعکس.می.باشد.و.با.استفاده.از.شیش��ه.مناسب.صرفه.جویی.عظیمی.در.

ظرفیت.سیستم.های.سرمایش.و.گرمایش.ساختمان.به.عمل.خواهد.آمد.
شنیده.شده.است.که.برخي.مسئوالن.این.نظر.را.دارند.که.در.مناطق.زلزله.خیز.نباید.

از.نماي.شیش��ه.اي.اس��تفاده.ش��ود.و.دلیل.آن..را.خطرناک..بودن.آن.نام.مي.برند..ولي.

جهت.اس��تحضار.عرض.مي.کنم.که.اگر.عامل.مقاوم��ت.در.برابر.زلزله.را.در.طراحي.

لحاظ.کنیم،.بهترین.ماده.اي.که.براي.نما.توصیه.مي.شود.شیشه.است..در.کشور.ژاپن.

که.بس��یار.زلزله.خیز.اس��ت.اغلب.نمای.ساختمان.ها.شیش��ه.ای.است.،.چراکه.هم.جزو.

مصالح.س��بک.اس��ت.و.هم..اینکه.با.توجه.به.وجود.شیشه.هاي.سکوریت.و.لمینیت.و.

غیره.درصورت.شکسته.شدن.و.فروریختن.خطري.ایجاد.نمي.کند.یا.حداقل،.خطر.آن.
از.فرو.ریختن.سنگ.و.دیگر.مصالح.کمتر.است.

 بـرای دوجداره کـردن شیشـه ها از دو روش سـرد و گرم اسـتفاده می شـود، 
درخصوص اختالف این دو روش و مزایا و معایب و تجهیزات مربوطه توضیح دهید.
براي.دوجداره.کردن.شیش��ه.پنجره.ها.باید.درنظر.داش��ته.باشیم.که.نکات.بسیاری.
وجود.دارد.که.باید.به.آنها.توجه.شود:.روش.تولید.شیشه.دوجداره.که.با.استانداردهای.
جهان��ی.مطابقت.دارد،.همان.روش.به.اصطالح.س��رد.اس��ت.که.ش��امل.دو.شیش��ه.
وفاصله.انداز.)اسپیس��ر(.آلومینیومي.با.مواد.رطوبت.گیر.مي.باش��د..کمتر.از.3.درصد.از.
تولیدات.شیشه.هاي.دوجداره.به.روشي.است.که.به.قول.شما.روش.گرم.نام.دارد.و.در.
مراکزی.به.کار.گرفته.مي.شود.که.فاقد.تجهیزات.الزم.هستند.و.به..تبع.از.کیفیت.نازلی.

نسبت.به.روش.سرد.برخوردارند.

 آیا استفاده از شیشه دوجداره در پنجره هاي آهني در دنیا مرسوم است؟ 
م��ردم.به.دنب��ال.محصوالتي.ارزان.و.بادوام.هس��تند..در.گذش��ته.اي.حدود.40.الي.
50.س��ال.پیش،.پنجره.ها.اغلب.از.جنس.چوب.بودن��د.اما.اگر.االن.بخواهیم.از.چوب.
اس��تفاده.کنیم.قیمت.بسیار.باالیي.باید.بپردازیم..ضمنا.اگر.به.درستی.محافظت.نشود.
عمر.آن.نیز.کوتاه.خواهد.بود..پس.از.آن.پنجره.هاي.آهني.وارد.بازار.ش��دند.و.س��پس.
آلومینیوم.و.یو.پي.وي..س��ي..در.حال.حاضر.شیشه.های.دوجداره.در.پنجره.های.آهنی.
اس��تفاده.نمی.شود،.پر.واضح.است.که.به.دلیل.تبادل.حرارتی.پایین.تر.و.درزبندی.بهتر.

پنجره.های.یو.پی.وی.سی.ارجحیت.دارند.
 اهداف و برنامه هاي شما براي توسعه شرکت در آینده چیست؟

شعار.ونوس.شیشه."نگاه.نو،.بناي.نو" است.و.همواره.بر.اساس.نیاز.بازار.و.همراه.با.

آن.پیش.رفته.و.توسعه.یافته.است..به.عنوان.مثال.ظرفیت.تولید.ما.نسبت.به.سه.سال.

قبل.دو.برابر.ش��ده.اس��ت..در.حال..حاضر.در.کالن.ش��هرها.قانون.خاصي.براي.اجبار.

و.اجراي.نماها.نیس��ت.و.با.نظر.س��ازندگان.نماي.مربوط.به.هر.س��اختمان،.به.صورت.
سلیقه.اي.طراحي.و.اجرا.مي.گردد.

با.توجه.به.نیاز.معماران،.نماها.و.شیشه.ها.مي.توانند.پیچیده.و.خاص.باشند.و.ونوس.

شیش��ه.این.قابلیت.را.دارد.که.انواع.این.شیشه.ها.را.تولید.کند.و.همواره.در.طرح.های.
توسعه.فناوری.های.نوین.را.مد.نظر.دارد.

امی��دوارم.با.افزایش.آگاهی.عمومی.و.به.ویژه.دس��ت.اندرکاران.صنعت.س��اختمان،.

فرهنگ.استفاده.از.شیشه.مناسب.در.بناهای.مختلف.تعمیق.یافته.و.از.این.رهگذر.هم.
آسایش.ساکنان.تامین.و.هم.شعار.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.محقق.گردد.

 برخي مسـئوالن این نظـر را دارند که در مناطق 
زلزله خیز نباید از نماي شیشـه اي اسـتفاده شود و 
دلیـل آن  را خطرنـاک  بـودن آن نـام مي برند. ولي 
جهـت اسـتحضار عـرض مي کنـم که اگـر عامل 
مقاومـت در برابر زلزله را در طراحـي لحاظ کنیم، 
بهترین ماده اي که براي نما توصیه مي شود شیشه 
اسـت. در کشـور ژاپن که بسـیار زلزله خیز اسـت 

اغلب نمای ساختمان ها شیشه ای است .
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تشریح چشم انداز  پنجره اکباتان 
ش��رکت.پنجره.اکباتان.در.ماه.مبارک.رمضان.امس��ال.مراس��م.ضیافت.افطاری.با.حضور.
برخی.از.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.کش��ور.برگزار.کرد..به.گزارش.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.
ایرانیان،.این.شرکت.تولیدکننده.پنجره.یو.پی.وی.سی.که.از.جمله.نمایندگان.فعال.پروفیل.
ویستابس��ت.به.ش��مار.می.آید،.عصر.روز.2شنبه.مورخه.22.تیرماه.1394.مصادف.با..26.ماه.
مب��ارک.رمضان،.جمعی.از.س��ازندگان.و.فع��االن.صنعت.س��اختمان.را.در.مجتمع.پذیرایی.
ب��اغ.کاظمی،.گردهم.جمع.کرد..این.مراس��م.معنوی.که.با.ضیاف��ت.افطار.همراه.بود،.برای.
ش��رکت.کنندگان.فرصتی.مهی��ا.کرد.تا.ضمن.تجدید.دیدار.با.دوس��تان.و.همکاران.خود،.از.
فعالیت.های.ش��رکت.پنج��ره.اکباتان.نیز.آگاهی.بیابند..در.این.ضیافت.افطاری،.مس��ئوالن.
ش��رکت.پنج��ره.اکباتان،.به.تش��ریح.فعالیت.ها.و.معرف��ی.برنامه.های.آتی.خ��ود.پرداختند..
محمد.حس��ینی.مدیرعامل.پنجره.اکباتان.نخس��تین.س��خنران.این.برنامه.بود..وی.ضمن.
خوش��امدگویی.به.شرکت.کنندگان.در.این.مراسم،.توضیحاتی.در.خصوص.فعالیت.های.این.

شرکت.ارائه.داد.
.مدیرعامل.پنجره.اکباتان.در.بخش��ی.از.س��خنان.خود،.گفت:.»با.توجه.به.سیاس��ت.های.
دول��ت.در.جهت.کاهش.مصرف.انرژی،.و.اهمیت.بس��زای.این.مس��اله.در.کش��ور،.پنجره.
اکباتان.فعالیت.های.گس��ترده.ای.را.در.این.زمینه.آغاز.کرده.اس��ت..ما.در.گام.نخست.طرح.
گسترش.و.تحول.کارخانه.را.پیاده.کرده.و.تجهیزات.بسیار.کارآمدی.را.به.مجموعه.افزودیم..
طرح.گس��ترش.و.توس��عه.صنعتی.با.خرید.مدرن.ترین.دس��تگاه.ها.و.ماش��ین.آالت.پیشرفته.
روز.و.همچنی��ن.نص��ب.و.راه.اندازی.آنه��ا.در.محل.کارخانه.پنجره.اکبات��ان.آغازگر.حضور.
نیرومند.ما.در.این.صنعت.بوده.اس��ت.«.حس��ینی.با.تاکید.بر.تولید.در.و.پنجره.های.باکیفیت.
خاطرنش��ان.ساخت:.»مواد.اولیه.الزم.برای.تولید،.همواره.از.دغدغه.های.اصلی.ما.بوده.و.از.
ای��ن.جهت.هم��واره.تدارک.بهترین.مواد،.در.اولویت.های.کاری.ما.قرار.دارد..به.همین.دلیل.
در.محصوالت.خود.از.یراق.آالت.س��اخت.کش��ورهای.اروپایی.بهره.می.گیریم..همچنین.در.
خصوص.پروفیل.نیز،.یکی.از.نمایندگان.فعال.پروفیل.باکیفیت.ویستابست.هستیم.«.وی.در.

پایان.سخنان.خود،.خط.مشی.شرکت.پنجره.اکباتان.را.تمرکز.بر.سه.هدف.توجه.به.کیفیت،.
تالش.برای.ثبات.قیمت.و.ارائه.تیپ.های.مختلف.پنجره.اعالم.کرد.

سخنران.بعدی.ضیافت.افطار.شرکت.پنجره.اکباتان،.محمود.صداقت،.مدیرعامل.شرکت.

ویستابست.بود..محمود.صداقت.در.ابتدای.سخنان.خود،.به.مناسبت.ایام.ماه.مبارک.رمضان،.

به.ذکر.مناقب.و.فضایل.امام.اول.ش��یعیان،.حضرت.علی.)ع(.پرداخت..مدیرعامل.ش��رکت.

ویستابست.در.ادامه.سخنان.خود،.با.اشاره.به.فرهنگ.باالی.ایران،.مردم.ایران.را.متمدن.و.
خواس��تار.پیشرفت.دانس��ت..او.همین.ویژگی..ایرانیان.را.سبب.تثبیت.پنجره.دوجداره.یو.پی.
وی.س��ی.در.صنعت.ساختمان.دانس��ت.و.گفت:.»همین.میل.به.پیشرفت،.عاملی.بود.برای.
اینکه.صنعت.نوظهور.پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.س��ی.به.عنوان.اصلی.در.صنعت.س��اختمان.
ایران.پذیرفته.شود.«.وی.دلیل.این.امر.را.نقش.این.پنجره.ها.در.جلوگیری.از.اتالف.انرژی.
دانس��ت.و.افزود.»چراکه.نتیجه.آن.ذخیره.انرژی.برای.فرزن��دان.و.آیندگان.این.مرز.و.بوم.
می.باش��د.و.ما.امانتداران.نس��ل.آینده.ایم،.زیرا.با.اهدای.صرفه.جویی.و.بهینه.س��ازی.مصرف.

انرژی،.به.خود.و.فرزندانمان،.آینده.را.نیز.در.اختیار.خواهیم.داشت.«
مدیرعامل.ویستابس��ت.در.پایان.اظهارات.خود.خاطرنشان.ساخت:.»جا.دارد.از.مدیران.و.
همکاران.خود.در.ش��رکت.پنجره.اکباتان.که.از.جمله.نمایندگان.فعال.ویستابست.می.باشد،.
جهت.رعایت.اس��تانداردهای.الزم.و.همچنین.تولید.محصول.با.کیفیت.ایرانی.تشکر.کنم.و.
از.خداوند.توفیق.روزافزون.برای.آقای.حسینی.و.همکارانش.در.پنجره.اکباتان.خواستارم.«
وی.در.پایان.با.اشاره.به.این.نکته.که.موفقیت.پنجره.اکباتان.ثمره.تولید.با.کیفیت.است،.
خطاب.به.مدیران.پنجره.اکباتان.توصیه.کرد:.»همواره.الزم.اس��ت.به.مش��تریان.خدمتی.نو.
ارائه.دهیم،.زیرا.این.امر.توجه.و.عالقه.مصرف.کننده.را.به.دنبال.خواهد.داش��ت..در.صورت.
اهمیت.دادن.به.آرامش.و.آس��ایش.مصرف.کننده..نهایی،.شاهد.خواهیم.بود.که.مسیرسخت.
تولید.با.گام.هایی.بس��یار.مصمم،.و.کامال.موفقیت.آمیز.طی.خواهد.ش��د...امیدوارم.با.حمایت.

کلیه.هموطنان.در.جای،.جای.ایران.سربلند،.تولید.ملی،.افتخار.ملی.باشد.«
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فناوری روز در صنعت در و پنجره  
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر عامل شرکت جام ماشین

  دربـاره پیشـینه شـرکت فـوم، محصـوالت ایـن برنـد و سـطح فعالیت آن 
توضیحاتی بفرمایید.

ش��رکت.فوم.اینداستری.به.عنوان.ش��رکت.اصلی.و.مادر.مجموعه.FomGroup.در.شهر.

کاتولیکا.در.ش��رق.کش��ور.ایتالیا.قرار.دارد..این.شرکت.در.گذشته،.قطعات.هواپیماهای.ایرباس.

و.بوئینگ.را.با.دس��تگاه.های.ساخته.شده.خود،.تولید.می.کرد.که.از.حدود.40.سال.پیش.با.ثابت.
بودن.حجم.بازار.قبلی،.به.تولید.ماش��ین.آالت.ساخت.در.و.پنجره.و.نمای.آلومینیومی.و.یو.پی.

وی.سی.اقدام.کرده.است..
این.ش��رکت.در.حال.حاضر.یکی.از.س��ه.برند.اصلی.این.بازار.در.جهان.اس��ت..در.سال.های.
گذش��ته.به.دلیل.نداشتن.نماینده.رسمی.در.ایران،.شرکت.های.ایرانی.خرید.خود.را.به.صورت.
مس��تقیم.از.ایتالیا.انجام.می.دادند..از.دو.سال.پیش.مذاکرات.اصلی.برای.اخذ.نمایندگی.یا.دفتر.
رس��می.در.ایران.آغاز.شد.که.در.سال.پیش.به.صورت.کامل.نمایندگی.این.برند.توسط.شرکت.
جام.ماشین.صنعت.اخذ.شد..به.طور.کلی.محصوالت.مربوط.به.صنعت.در.و.پنجره.این.شرکت.

در.شش.گروه.اصلی.با.برندهای.مختلف.تقسیم.شده.است:
1-.ماش��ین.آالت.CNC.از.پنج.محور.برای.پروس��ه.های.خاص،.تا.دو.محور.به.عنوان.کپی.

.FomIndustrie.روتور.با.برند

.Thermal(.پروفیل.ه��ای.آلومینی��وم.اختصاص��ی.یا.ترمال.ب��رک.Center.line.-2
FomIndustrie.با.برند.)Break

FomIndustrie.3-.خط.تولید.تبدیل.پروفیل.نرمال.به.ترمال.برک.با.برند
4-.ماش��ین.آالت.تولی��د.در.و.پنجره.آلومینیوم.)ب��رش،.کپی.روتور،.مولی��ون،.پانچ(.با.برند.

FomIndustrie
ProfteQ.با.برند.UPVC.5-.ماشین.آالت.تولید.درب.و.پنجره

Comall.6-.ماشین.آالت.اقتصادی.و.خاص.)مانند.چسب.گوشه(.آلومینیوم.با.برند
البت��ه.با.توجه.به.اینکه.این.ش��رکت،.کلیه.قطعات.اصلی.ماش��ین.آالت.را.نیز.خودش.تولید.
می.کند،.برندها.دیگری.مثل.FomText.)صفحه.کلیدهای.دستگاه.ها(.و.....را.نیز.در.اختیار.

دارد.که.از.چند.سال.پیش،.بیشتر.این.برندها.با.نام.FomGroup.مشخص.می.شوند.
  با توجه به بازدیدی که اخیرا از کارخانه این شـرکت در کشـور ایتالیا داشته اید، 

روش کار و فضای حاکم بر این شرکت را چگونه دیدید؟
این.ش��رکت.در.4.کارخان��ه.)3.باب.در.ایتالیا.و.1.باب.در.فرانس��ه.(.فعالیت.دارد.که.کنترل.
ای��ن.4.کارخانه.به.صورت.همزمان،.از.طریق.دفتر.مرکزی.صورت.می.گیرد..در.کارخانه.ش��هر.
اصلی.حدود.230.نفر.فعالیت.دارند.تعدادی.از.این.افراد،.از.طریق.دانشگاه.های.شهر.به.صورت.

ره:
شـا

ا

شرکت "جام ماشین صنعت" عرضه کننده محصوالت برندهای سی ام اس و کاتسان در ایران، از مهرماه گذشته برند دیگری را به سبد محصوالت 
خود افزوده است. ماشین آالت تولید در و پنجره های آلومینوم با برند فوم اینداستری، محصول کشور ایتالیا، سومین محصولی است که شرکت جام 
ماشـین صنعت وارد ایران کرده اسـت. محصوالت شرکت فوم اینداستری، با چهل سـال سابقه ساخت ماشین آالت پنجره آلومینیومی و پردازش 
پروفیل های آلومینیومی در جهان، این قابلیت را دارد که پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان در و پنجره های آلومینومی ایران به آخرین تکنولوژی روز باشد. 
اخیرا شرکت جام ماشین بازدیدی را از کارخانۀ فوم ترتیب داده بود و گروهی از این شرکت به سرپرستی مدیر عامل آن، آقای ژوبین ملک کیانی 
برای آگاهی از آخرین دستاوردهای شرکت ایتالیایی به این کشور سفر کرده بودند. این بازدید بهانه ای شد تا خبرنگار پنجره ایرانیان مصاحبه ای 

را با مدیرعامل شرکت جام ماشین ترتیب دهد. در ادامه سخنان آقای ملک کیانی را درباره محصوالت فوم و نیز شرایط بازار ایران می خوانید:
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کارآموز.وارد.ش��رکت.ش��ده.اند.و.بعد.از.مدتی.در.صورت.رضایت.شرکت،.این.افراد.به.صورت.

تمام.وقت.یا.پاره.وقت.به.اس��تخدام.شرکت.در.می.آیند..میانگین.سنی.شرکت.حدود.38.سال.

اس��ت.که.15درصد.این.افراد.را.زنان.تش��کیل.می.دهند..میانگین.سنی.مدیران.اصلی.شرکت.

حدودا.40.سال.است؛.البته.این.نکته،.با.توجه.به.فرهنگ.کارخانه.داری.و.مدیریتی.در.این.سطح.

در.ایران،.جای.تامل.دارد..واحد.آموزش.این.مجموعه.هر.ساله.در.چند.مرحله.نیروهای.کارخانه.

و.فروش.را.آموزش.مجدد.می.دهد،.و.ضمن.آشنایی.با.شرایط.روز،.استانداردهای.ماشین.آالت.

را.نیز.یادآوری.کند..از.طرف.دیگر.این.آموزش.س��االنه.برای.تمام.نمایندگی.های.سراس��ر.دنیا.

نیز.صورت.می.گیرد..واحد.برنامه.ریزی.ش��رکت،.دفاتر.اصلی.در.8.کش��ور.دنیا.)فرانسه،.چین،.

هند،.روس��یه،.رومانی،.آمریکا،.اس��پانیا.و.ترکیه(.را.مدیریت.می.کند.که.اکثر.این.کشورها،.انبار.

دپوی.محصوالت.برای.سایر.نمایندگی.ها.نیز.هستند؛.مثال.دفتر.اصلی.شرکت.فوم.در.شرکت.

ترکیه،.مس��ئولیت.دپوی.محصوالت.این.شرکت.برای.کشورهای.ایران،.حاشیه.خلیج.فارس.و.

حاشیه.غربی.دریای.خزر.را.بر.عهده.دارد..فضای.صمیمی.میان.افراد.این.شرکت.و.این.موضوع.
که.هر.کسی.در.طول.روز.می.داند.باید.چه.کاری.را.انجام.دهد.بیشتر.از.همه.نمود.پیدا.می.کند.

  آیا این کارخانه ویژگی خاصی داشت که نظر شما را جلب کند؟
ویژگ��ی.خاص.بحث.کنترل.و.کیفیت.بود.که.ای��ن.واحد.بدون.در.نظر.گرفتن.زمان.تحویل.
به.مش��تری،.در.صورت.بروز.هرگونه.مشکل.در.هر.یک.از.ماشین.آالت،.عملیات.تست.مجدد.
را.به.انجام.می.رس��اند.تا.پس.از.اطمینان.از.کارکرد.اس��تاندارد.کلیه.قطعات،.دس��تگاه.را.برای.

تحویل.به.واحد.بعدی.ارجاع.دهد.
  وضعیت برند خود را در بازار ایران چگونه می بینید؟ سـطح اسـتقبال مشـتریان 
ایرانی تا چه حد بوده اسـت؟ جایگاه ماشـین آالت فوم در بازار ایران نسبت به سایر 

رقبای آن، کجاست؟
بازار.ایران،.بازار.عجیبی.اس��ت..ش��ما.باید.یا.قیمت.باالی.باال.بدهید.یا.قیمت.پایین..چون.
ذهنیت.مش��تریان.در.ایران.این.اس��ت.ک��ه.اگر.پول.دارم.بهترین.را.می.خ��رم.و.اگر.ندارم.چرا.
هزینه.ای.برای.برندهای.حد.میانی.انجام.دهم..در.حقیقت.بازی.با.قیمت.تاثیر.اصلی.را.دارد.نه.
هزینه.تمام.شده،.و.در.این.میان.اگر.شرکتی.با.هزینه.تمام.شده.و.سود.عرفی.بخواهد.وارد.بازار.
شود.مش��کالت.عدیده.ای.خواهد.داشت..در.یک.سال.گذشته،.استقبال.خوبی.شده.است،.ولی.
با.توجه.به.ش��رایط.اقتصادی.حاکم.بر.جامعه،.تهیه.خط.کامل.برای.اکثریت.سخت.شده.است..
طبق.صحبت.هایی.که.با.ش��رکت.فوم.شده.اس��ت.ما.همچنان.قیمت.ها.را.بر.اساس.نمایشگاه.
سال.پیش.نگه.داشته.ایم؛.با.این.حال.در.بازار.داخلی.ایران.عمومًا.دو.معیار.برای.خرید.در.نظر.

.گرفته.می.شود:.)1(.درصد.تخفیف.)2(.شرایط.پرداخت.
در.مورد.نخس��ت،.ش��رکت.های.به.ظاهر.موفق.در.بازار.ایران.در.اصل.قیمت.ها.را.بسیار.باال.
می.برن��د.و.یک.تخفیف.مث��ال.20..درصد.می.دهند.و.بعد.با.این.میزان.تخفیف.مش��تری.را.به.
میز.مذاکره.می.کش��انند.و.در.مورد.دوم.هم.بسیاری.از.شرکت.ها.به.خاطر.عدم.وصول.مطالبات.
از.س��وی.مشتری.زمین.گیر.شده.اند..اما.امیدواریم.که.با.توافقات.انجام.شده.مشکالت.ناشی.از..

تحریم.ها.و.ال.سی.و.....رفع.شود.تا.ادامه.فعالیت.های.بازرگانی.آسان.تر.صورت.پذیرد.
مشکل.اصلی.این.بازار.در.حال.حاضر.این.است.که.بسیاری.از.مشتریان.اطالعات.کاملی.از.
صنعت.آلومینیوم.ندارند.و.با.رویکرد.یو.پی.وی.سی.وارد.این.بازار.می.شوند،.اما.این.بازار.با.بازار.
یو.پی.وی.س��ی.متفاوت.اس��ت.چون.برای.تولید.در.و.پنجره.و.نمای.آلومینیوم.باید.اطالعات.
مهندسی.داشته.باشید؛.برای.نمونه.باید.بدانید.که.در.صنعت.آلومینیوم،.دقت.اصلی.روی.برش.

و.پانچ.است،.در.حالی.که.در.یو.پی.وی.سی.روی.جوش.حساسیت.وجود.دارد.
در.نهای��ت.با.توجه.به.ن��وع.صنعت.آلومینیوم.که.دقت.حرف.اول.را.می.زند،.به.زودی.اکثریت.

مشتریان.بسیاری.از.برندها.را.حذف.خواهند.کرد.
  در پایان اگر مطلبی باقی مانده، بفرمایید.

ضمن.تشکر.از.شما.و.دوستان.نشریه.پنجره.ایرانیان.آرزو.می.کنم.که.تغییری.در.این.صنعت.

نه.صرفا.آلومینیوم.بلکه.یو.پی.وی.س��ی،.شیش��ه.و.....به.وجود.بیاید؛.میان.فروشندگان.ماشین.

آالت،.یراق.آالت،.پروفیل.و.....یک.همدلی.ش��کل.بگیرد.تا.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.بتوانند.

با.دید.باز.و.دانش.کافی.به.تولید.پنجره.اس��تاندارد.اقدام.کنند..امیدواریم.که.دروغ.در.این.بازار.

از.بی��ن.برود.و.هر.ش��رکتی.با.تکیه.بر.برند.و.نام.خ��ودش،.فروش.خود.را.انجام.دهد،.نه.اینکه.

با.رقابت.ناس��الم.و.زیر.س��وال.بردن.واقعیات.رقبا.)مثل.چینی.خطاب.ک��ردن.رقبا.و....(.دنبال.
فروش.بیشتر.باشد.























تنها با یک تماس
 و یا مراجعه به سایت

در هر جای ایران که هستید  
مشترک )رایگان( نشریه 

پنجره ایرانیان 
شوید. 

تلفکس :             44489429-33
www.panjereh-iranian.ir
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برندی جدید اما آشنا
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر فروش شرکت ساتیان

  ظاهرا شـرکت سـاتیان قصد دارد برنـد ورنه را نیز به سـبد محصوالت خود 
بیافزاید، لطفا در خصوص این برند توضیح دهید.

در.ابتدا.و.قبل.از.هر.صحبتي.جا.دارد.ازطرف.خودم.و.مدیریت.ش��رکت.س��اتیان،.به.

نش��ریه.پنجره.به.دلیل.ایجاد.فضایي.مناسب.جهت.اطالع.رساني.در.مورد.صنعت.در.و.
پنجره.مراتب.قدرداني.و.سپاس.خود.را.اعالم.کنم.

بدون.شک.وجود.این.نشریه.و.مدیریت.توانای.آن.نقش.بسیاري.در.رشد.و.باال.بردن.
سطح.دانش.صنعت.در.و.پنجره.ایفا.کرده.است.

یکي.از.سیاست.هاي.شرکت.ساتیان.که.همواره.مورد.توجه.مدیران.این.شرکت.بوده،.

کیفیت.یراق.آالت.مي.باش��د.و.از.اوایل.سال.94.همواره.اضافه.کردن.یک.برند.معتبر.و.

باکیفیت.از.یراق.آالت.ترک.درجلسه.هاي.شرکت.مطرح.بوده.است..در.نهایت.پیشنهاد.

ره:
شـا

ا
در میان انبوهی از محصوالت مختلف که در بازار به چشـم می خورند، بدون تردید موفقیت از آن محصوالت باکیفیت اسـت؛ در این نکته 
تردیدی نیست؛ کیفیت باال شرط الزم برای موفقیت یک کاال در بازار است، با این حال هرگز شرط کافی به شمار نمی آید. نمی توان تاثیر 
قطعی سیاست های فروش کاال، نوع تعامل با مشتری و فراهم آوردن حمایت های الزم از خریدار، را بر میزان محبوبیت یک محصول در 
بازار کتمان کرد؛ آن هم بازار یراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.سی؛ بازاری که لبریز از برندهای مختلف است، و بازاری که رقابت سختی 
در آن جریان دارد. در این میان برخی شرکت ها عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشته اند. شرکت ساتیان یکی از این شرکت هاست. 
ساتیان، عرضه کننده برندهای مختلف یراق آالت ازجمله روتو، تصمیم گرفته برندی دیگر را وارد سبد و پر و پیمان محصوالت خود کند. 
ساتیان این بار به سراغ برند ورنه رفته است. ورنه برندی ترک و احتماال آشنا برای برخی از فعاالن عرصه تولید در و پنجره های یو.پی.

وی.سـی اسـت. برند باکیفیتی که مدت هاست در بازار ایران حضور دارد. پرسشی که اینجا ذهن را به خود مشغول می کند این است که 
چرا چنین شرکتی با این تعداد برندهای مطرح و محبوب در بازار به سراغ برندی می رود که در بازار موجود است! ظاهرا، برند نام آشنای 
ورنه این بار قرار است با سیاستی متفاوت وارد بازار شود، و همچنین با حمایت و خدماتی متفاوت. آنگونه که مدیر فروش ساتیان به ما 
می گوید شما این بار ورنه را متفاوت از گذشته خواهید دید. آنچه در ادامه می خوانید متن مصاحبه خبرنگار نشریه پنجره ایرانیان با محمد 

حقیقی، مدیر فروش شرکت ساتیان است:
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شد.که.به.کمک.مدیریت.مجموعه.و.همکاري.بخش.فني.و.بازرگاني.این.امر.محقق.

گردد..در.نتیجه.شرکت.تصمیم.گرفت.برند.ورنه.را.که.از.نظر.کیفیت.مورد.تایید.بخش.
فني.مي.باشد.به.سبد.کاالي.خود.اضافه.کند.

  کیفیت محصوالت این برند در چه سطحی می باشد؟
کارخانه.ورنه.یکي.از.قدیمي.ترین.کارخانه.هاي.تولید.کننده.یراق.آالت.در.و.پنجره.در.
.RAL،.ترکیه.مي.باشد.که.موفق.به.کسب.گواهینامه.هاي.معتبر.اروپایي.همچون.آلمان
IFT.ش��ده.اس��ت..در.آینده.نزدیک.کلیه.گواهینامه.ها.جهت.بررس��ي.آسان.همکاران.
تولید.کننده.در.وبسایت.شرکت.ساتیان..قرار.خواهد.گرفت..همچنین.برخورداری.از.10.

سال.گارانتي،.خود.مي.تواند.گواه.خوبي.بر.کیفیت.این.محصول.باشد.
  وجه تمایز یراق آالت ورنه با دیگر برندها در چیست؟

.ROTO،(.باتوجه.به.ش��ناختي.که.از.شرکت.ساتیان.دارید،.این.شرکت.چندین.برند

VHS،.ASO،.SUMO،.GEZE،.VORNE،..HAUTAU(.را.ب��ه.ب��ازار.عرضه.

مي.کن��د.و.به.طور.کلی.تنوع.باال.در.محصوالت،.چه.در.زمینه.بازش��وها.و.چه.در.مورد.
برندها،.از.شاخصه.های.اصلی.شرکت.ساتیان.است.

یراق.آالت.ورنه.باتوجه.به.تنوع.زیاد.در.بازش��وهای.در.و.پنجره.تا.حدود.بس��یاری.با.
سیاست.هاي.شرکت.همسو.مي.باشد.

به.نظر.شرکت.ساتیان.بازار.ایران.در.صنعت.در.و.پنجره.بازاري.آزاد.و.داراي.پتانسیل.

بسیار.باالیي.است.و.هر.شرکتي.مي.تواند.با.توجه.به.سیاست.ها.و.توانایي.هاي.خود.و.با.
تکیه.بر.امکانات.موجود.خود،.در.چارچوب.قوانین.تجارت.و.دادوستد.به.فعالیت.بپردازد.

  با توجه به اینکه برند ورنه هم اکنون نیز در بازار ایران به فروش می رسد، به چه 
دلیل شرکت ساتیان نیز قصد کار روی این محصول را دارد؟

مس��لمًا.ورنه.یکي.از.برندهاي.قدیمي.و.ش��ناخته.شده.در.بازار.ایران.است،.اما.یکي.

از.دالیلي.که.باعث.موفقیت.و.ماندگاري.س��اتیان.تا.به.امروز.گردیده.اس��ت.سیاس��ت.

فروش.یراق.آالت.این.ش��رکت.اس��ت.که.بر.مباحث.آموزشی.و.فني.متکی.بوده.است..
بدون.تردید.از.این.پس.یراق.ورنه.را.متفاوت.تر.از.پیش.خواهید.دید.

مانند.برندهاي.قبلي،.هر.زمان.ساتیان.مي.خواهد.کاالیي.را.به.سبد.محصوالت.خود.

اضاف��ه.کند.با.تعدادي.از.همکاران.تولیدکننده.در.و.پنجره.مش��ورت.مي.کند..در.مورد.

ورنه.نیز.دقیقا.پیشنهادات.این.دوستان.مورد.بررسي.قرار.گرفته.و.نظرات.بسیار.مثبت.

و.سازنده.اي.مطرح.شده.و.با.توجه.به.کیفیت.و.تنوع.یراق.ورنه،.ساتیان.بازار.روبه.رشد.
و.مثبتي.را.پیش.بیني.می.کند.

  شرکت ساتیان توجه ویژه ای به امر آموزش دارد و حتی مدتی است یک اتاق 
آموزش برپا کرده است. چه هدفی را از پرداختن به مبحث آموزش دنبال می کنید؟ و 

تاکنون در تحقق این اهداف چقدر موفق بوده اید؟
هدف.ش��رکت.ما.به.عنوان.عضو.بس��یار.کوچکي.از.صنعت.درب.و.پنجره.باال.بردن.
کیفیت.محصوالت.تولید.ش��ده.در.ای��ن.صنعت.و.نیز.رضایتمندي.مش��تري.نهایي.و.
مصرف.کننده.و.همچنین.اس��تفاده.از.به.روزترین.مدل.هاي.بازشو.در.کشور.مي.باشد..در.
این.راس��تا.فضاي.آموزش��ي.که.در.محیط.انبار.شرکت.تاسیس.شده.کمک.بسیاری.به.
ما.کرده.و.به.جرات.مي.توانم.بگویم.در.این.امر.ما.به.کمک.شما.و.دوستان.و.همکاران.

تولید.کننده.قدم.هاي.خوبي.را.برداشته.ایم.
  از آنجا که شـرکت سـاتیان هم اکنون در حال همکاری با شرکت های اروپایی 
است، فکر می کنید ایجاد فضای جدید اقتصادی حاصل از توافق هسته ای، بر نوع 

ارتباط شما با این شرکت ها  تاثیری به جا خواهد گذاشت؟
مطمئنًا.این.ش��رایط.در.کوتاه.مدت.تاثیري.نخواهد.داش��ت،.اما.دوستان.تولیدکننده.
اطمینان.داش��ته.باش��ند.که.ما.همواره.به.دنبال.ایجاد.شرایط.آسان.و.مطمئن.در.مورد.
تامین.یراق.آالت.هس��تیم.و.امیدواریم.در.آینده.اي.نزدیک.خبرهاي.خوبي.براي.ش��ما.

داشته.باشیم.
در.پایان.جا.دارد.از.تمامي.پرسنل.شرکت.و.مدیریت.مجموعه.و.نمایندگي.ها.وپرسنل.
خوب.ش��عب.و.همکاران.تولیدکننده.و.همچنین.نشریه.پنجره.ایرانیان.مراتب.تشکر.و.
قدرداني.خود.را.اعالم.کنم.و.سپاسگذار.باشیم.بابت.اینکه.همیشه.و.در.همه.حال.کنار.

ما.و.حامي.ما.بوده.اید.
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کیفیت باالی تولید؛ رمز اصلی موفقیت
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیران ارشد وینکهاوس

  شرکت وینکهاوس )Winkhaus( فعالیت خود را از چه زمانی و با چه هدفی 
در صنعت آغاز کرد؟

ش��رکت.Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG.به.عنوان.یک.تولیدکننده.

صنعتی،.که.به.صورت.خانوادگی.و.توس��ط.صاحبانش.مدیریت.می.شود،.در.حال.حاضر.

محصوالت.و.خدمات.مربوط.به.در.و.پنجره.را.در.کل.جهان..ارائه.می..کند..وینکهاوس.

در.س��ه.زمینه:.فناوری.پنجره،.سیس��تم.قفل.درهای.امنیتی.و.سیستم.هوشمند.کنترل.

دسترسی،.فعال.می.باش��د..این.موارد.شامل.فناوری.یراق.آالت.و.سیستم.های..نظارت.

در.تراس.و.پنجره،.سیس��تم.قفل.مکانیکی.و.الکترونیکی،.کنترل.دسترس��ی.و.سیستم.
ثبت.زمان،.و.همچنین.سیستم.قفل.چند.نقطه.برای.درهای.فرعی.است.

طی..161.س��ال.اخیر،.این.ش��رکت.مش��تریانش.را.با.محصوالت.نوآورانه.و.خدمات.

ره:
شـا

ا

شرکت خانوادگی وینکهاوس از زمان تاسیس خود در 185۴، تاکنون در مسیر پیشرفت قرار داشته و امروزه به عنوان یکی از پیشگامان 
فناوری های نوین صنعت در و پنجره جهان شـناخته می شـود. بدون تردید شـرکت وینکهاوس، جایگاه امروز خویش را مدیون تکیه بر 
خالقیت همیشگی خود می داند. می توان گفت این شرکت در طول 1٦1 سال حیات خود، همواره بر سنت ابتکار و نوآوری پایبندی داشته 
اسـت. این شـرکت خانوادگی که در حال حاضر پنجمین نسـل از مدیران آن یعنی تیلمان وینکهاوس، در راس آن قرار دارد، در طول یک 
قرن و نیم فعالیت، ارتقاء کیفیت محصوالت خود را، به دلیل پاسـداری از شـهرت و اعتبار و خانوادگی خود، در سـرلوحه کار خویش قرار 

داده است. در واقع، ابتکار و نوآوری همواره برای وینکهاوس ابزاری بوده است برای تحقق هدف نهایی، یعنی تولید محصولی باکیفیت. 
وینکهاوس در ایران نیز ناشـناخته نیسـت. نخسـتین یراق آالتی که پنجره های یو.پی.وی.سـی ایرانی به خود دیدند، متعلق به خانواده 
وینکهاوس بود. سـیزده سـال پیش، یعنی نخسـتین روزهای رونق گرفتن صنعت یو.پی.وی.سـی در ایران، شـرکت WBH یراق آالت 
وینکهاوس را وارد بازار ایران کرد. این شـرکت امروزه با مدیریت حمیدرضا سـیدی فر، نماینده رسمی فروش و خدمات برند وینکهاوس 
بوده و محصوالت این شرکت را در بازار ایران عرضه می کند. چندی پیش شرکت  WBH فرصتی را مهیا کرد تا خبرنگاران نشریه پنجره 
ایرانیان با دو تن از مدیران ارشـد شـرکت وینکهاوس، توبیاس کتلر )Tobias Ketteler(، مدیر فروش منطقه ای و بندیکت شـیندلهاور 

)Benedikt Schindelhauer( مدیر صادرات منطقه ای وینکهاوس، گفتگویی داشته باشند. در ادامه متن این گفتگو را می خوانید:

توبیاس کتلر )چپ(، مدیر فروش منطقه ای  در وینکهاوس و  
بندیکت شیندلهاور مدیر صادرات منطقه ای در  وینکهاوس  
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شایس��ته.تحت.تاثیر.قرار.داده.است..تولیدکنندگان.در.و.پنجره،.فروشندگان،.معماران،.

س��ازندگان.و.کاربران.در.سراسر.جهان.برای.شرکت.وینکهاوس.به.دلیل.ارائه.خدمات.

ف��راوان.و.ب��ا.کیفیت.ب��اال،.و.همچنین.مجموع��ه.متنوعی.از.سیس��تم.های.کاربردی.
هوشمند،.ارزش.فراوانی.قائل.هستند..

این.ش��رکت.خانوادگی.که.هم.اکنون.در.دوره.مدیریت.پنجمین.نس��ل.خود.می.باشد،.با.

دفاتر.مرکزی.خود.درشهرهای.تلگته.)Telgte(..و.مونستر.)Munster(..به.دلیل.قدرت.

نوآوری.های.خود.مشهور.می.باشد..در.حال.حاضر.2000.نیرو.در.دفاتر.و.کارخانه.های.این.

ش��رکت.در.پنج.منطقه.در.آلمان.و.همچنین.زیرمجموعه.های.بین.المللی.خود.در.هش��ت.
کشور.فعال.هستند..وینکهاوس.و.شرکای.آن.در.سراسر.جهان.حضور.دارند.

  چه عاملی باعث منحصر به فرد بودن واحد تحقیق و توسعه وینکهاوس شده است؟
.وینکهاوس.با.موسس��ات.تحقیقاتی.معتبر.و.دانش��گاه.های.مشهور.ارتباط.و.همکاری.
دارد..این.ش��رکت.در.حال.حاضر.دارای.700..اختراع.ثبت.شده.با.حقوق.عالمت.تجاری.
اس��ت..وینکهاوس.سالیانه،.بیش.از.200,000.ساعت.را.به.پژوهش.و.توسعه.محصوالت.

جدید.اختصاص.می.دهد.
  به عنوان اولین تامین کننده یراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.سی در بازار ایران، 

حضورتان را در این سال ها چگونه ارزیابی می کنید؟
ای��ران.در.حال.حاضر.بازاری.در.حال.توس��عه.اس��ت.و.ما.می.توانیم.روحیه.پیش��گام.
بودنش��ان.را.احساس.کنیم..وینکهاوس.برای.س��ال.های.بسیاری.در.ایران.توسط.یک.
ش��ریک.باتجربه.در.قالب.ش��رکت.WBH.بازنمایی.ش��ده.اس��ت..بعضی.از.نیروهای.
ش��رکت.WBH.در.کارخانه.وینکهاوس.در.آلمان.آموزش.دیده.اند،.از.جمله.زمانی.که.
وینکهاوس.یراق.آالت.دو.حالته.را.به.بازار.ایران،.در.یک.حرکت.پیش��گامانه.در.چندین.
س��ال.پیش.ارائه.کرد..هدف.ما.بهبود.بازار.ایران.با.افزایش.کاالهای.جدید.و.باکیفیت.
است..تازه.ترین.سیس��تم.دوحالته.وینکهاوس.که.اکتیوپایلت.)activPilot(.است.در.

حال.حاضر.در.ایران.موجود.می.باشد.
  توضیحی در مورد سیستم جدید اکتیوپایلت و مزیت های این سیستم ارائه فرمائید؟
سیس��تم.دو.حالت��ه.اکتیوپایلت.اس��تاندارد.جدیدی.را.در.س��طح.بین.المللی.تعریف.
می.کند..برای.موارد.و.س��فارش.های.خاص.قابلیت.انعطاف.و.انطباق.پذیری.باالیی.را.
با.اس��تفاده.از.قطعات.کمتر.دارا.می.باش��د..عالوه.بر.این،.عملکرد.هوشمندانه.سیستم.
اکتیوپایلت.با.امتیازات.فراوان.خود،.به.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.اختیارات.و.امکانات.

بیشتری.می.دهد.
این.سیس��تم.قطعاتی.ی��راق.آالت،.به.دلیل.نصب.آس��ان،.پردازش.س��ریع،.قدرت.
س��ازگاری.باال.با.انواع.سطوح.اتوماس��یون،.در.میان.دیگر.سیس��تم.ها.دارای.جایگاه.

خاصی.است.
باتوجه.به.تعداد.قطعاتی.که.قابل.مدیریت.و.کنترل.است،.اکتیوپایلت.طیف.گسترده.ای.

از.سیستم.های.بازشوی.متنوع.را.برای.تولیدکنندگان.ایجاد.می.کند..
کمتر.بودن.تعداد.قطعات.این.سیس��تم.س��بب.کاهش.هزینه.های.انبارداری.و.افزایش.
سرعت.تولید.شده.و.تولیدکنندگان.مزایای.قابل.توجهی.را.از.نظر.انبارداری،.سرمایه.گذاری.

در.کاالی.انبار.و.در.نهایت.کاهش.قیمت.تمام.شده.محصول.خواهند.داشت.
عملک��رد.نرم.و.روان.و.آس��ان.قفل.ه��ای.جدید.باعث.افزایش.س��طح.رضایتمندی.
مص��رف.کننده.نهایی.ش��ده.و.از.این.رو.آنه��ا.نیز.از.منافع.و.مزیت.های.این.سیس��تم.

بهره.مند.می.گردند.

اکتیوپایلت.توانس��ته.اس��ت.به.س��طح.کیفی.باالیی.از.اس��تانداردها.از.نظر.طراحی،.

ارگونوم��ی،.کاربردی.و.زیبایی.دس��ت.یابد..ب��ا.این.طیف.کاربردی.وس��یع.و.جذاب،.
اکتیوپایلت.به.هر.نوع.درخواست.مشتریان.امکانات.طراحی.گسترده.ای.می.دهد.

یک��ی.از.قابلیت.ه��ای.کلیدی.در..اکتیوپایلت.سیس��تم..نوآورانه..قفل.هش��ت.ضلعی.

قاب��ل.رگالژ.)Octagonal Locking Bolt(.می.باش��د..این.قطعه.امکان.اجرای.

چندین.س��طح.اس��تاندارد.امنیتی.را.روی.یک.بازش��و.به.تولیدکننده.می.دهد..مطابق.با.
استانداردهای:..DIN V  EN V 1627-1630 ..تا.سطح.مقاومت.2.

قابلی��ت.جایگزین��ی.آس��ان.سیس��تم.اوتوپایل��ت.)autopilot(.با.سیس��تم.جدید.

اکتیوپایل��وت.در.یک.روند.بهس��ازی،.به.دلیل.طراحی.مهندس��ی.هم.ش��کل.قالب.های.
سوراخ.کاری،.یکی.دیگر.از.مزیت.های.این.سیستم.جدید.می.باشد.

  به عنوان یک شرکت موفق و معتبر چه پیشنهادی برای تولیدکنندگان ایرانی دارید؟
م��ا.بر.این.باور.هس��تیم.که.کیفیت.باالی.تولید.یکی.از.رموز.اصلی.موفقیت.اس��ت..و.
تمرک��ز.ب��ر.این.اصل.تنها.راه.و.تضمین.کننده.موفقیت.در.بازار.کس��ب.و.کار.می.باش��د..
همکاری.با.ش��ریک.تجاری.قابل.اعتماد.و.پایبند.ب��ه.اصول.پایه،.که.همان.ارائه.کیفیت.
و.رعایت.زمانبندی.تعهدات.اس��ت،.نقش.مهمی.را.در.رس��یدن.به.موفقیت.ایفا.می.کند..
همچنین.هماهنگی.طیف.تولید.محصوالت.با.نیاز.روز.بازار.نکته.دیگری.اس��ت.که.باید.
به.آن.توجه.ش��ود..امروز.موضوع.بهره.وری.انرژی.و.مباحث.امنیتی.محصوالت.در.راس.

توجه.بازار.قرار.دارد.

وینکهاوس  دارای 700  اختراع ثبت شـده اسـت و 

سـالیانه، بیـش از 200,000 سـاعت را به پژوهش و 

توسعه محصوالت جدید اختصاص می دهد. 

تمرکز بر کیفیت باالی تولید تنها راه و تضمین کننده 

موفقیت در بازار کسب و کار می باشد.

Telgte دفتر وینکهاوس  در

یکی از قابلیت های کلیدی دراکتیوپایلت سیستم  نوآورانه  قفل 
هشت ضلعی قابل رگالژ )Octagonal Locking Bolt( می باشد.
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..چندی.است.استفاده.از.پروفیل.های.الستیک.دار.در.بازار.ایران.رواج.یافته.و.به.دلیل.راحتی.

و.سرعت.باال.در.فرآیند.تولید،.بسیار.مرسوم.شده.است..اما.آنچه.که.در.این.میان.نادیده.گرفته.

شده.و.مورد.توجه.قرار.نگرفته.آسیب.های.احتمالی.استفاده.از.این.پروفیل.ها،.در.صورت.فراهم.
نیاوردن.شرایط.مناسب.تولید.آن.می.باشد.

این.امر.خطری.اس��ت.ک��ه.می.تواند.ضربه.مهلک��ی.را.در.بلندمدت.ب��ه.صنعت.پنجره.های.

دوجداره.یو.پی.وی..س��ی.وارد.کند.و.امید.اس��ت.با.درج.این.مقاله.و.همچنین.واکنش.مناس��ب.
انجمن.ها،.ارگان.ها.و.....تمهیداتی.برای.حل.این.مشکل.صورت.پذیرد.

در.ای��ن.مقال��ه.بر.آنیم.که.مش��کالت.و.راه.حل.های.رفع.آن.را.به.ص��ورت.فنی،.اما.به.زبان.
ساده.مطرح.کنیم.

...الس��تیک.پروفیل.های.الس��تیک.دار.معموال.از.نوع.tpv.است،.این.نوع.الستیک.قابلیت.

جوش.پذیری.داش��ته.و.در.عین.حال.از.دو.بخش.نرم.و.سخت.تشکیل.شده.است..به.گونه.ای.

که.قس��مت.س��خت.در.پروفیل.قرار.گرفت��ه.و.هنگام.جابه.جایی،.برش،.ت��راش.یا.جوش.مانع.

جابه.جایی.الستیک.در.شیار.می.شود.و.قسمت.نرم.آن.در.بیرون.قرار.گرفته.و.وظیفه.آب.بندی.
و.هوابندی.را.بر.عهده.دارد.

مزیت.این.سیستم.همانطور.که.قبال.اشاره.شده.افزایش.سرعت.تولید.و.کاهش.تعداد.نیروی.

انس��انی.در.خط.به.علت.حذف.فرآیند.الس��تیک.زنی.به.پنجره.می.باش��د؛.ولی.در.صورتی.که.

اصول.تولید.رعایت.نش��ود،.خود.این.امر.باعث.از.بین.رفتن.آب.بندی.و.هوابندی.پروفیل.ش��ده.

و.می.توان��د.با.ازبین.ب��ردن.اصلی.ترین.مزیت.پنجره.های.دوجداره.که.همان.عایق.بندی.صوتی.
و.حرارت��ی.اس��ت،.باعث.ایجاد.نگرش.منفی.در.مصرف.کننده.نس��بت.ب��ه.پنجره.های.یو.پی.

وی..سی.شود..

پروفیل های الستیک دار و الزامات رعایت اصول تولید آنها

ره:
شـا

ا

در حوزه تولید صنعت پنجره دوجداره یو.پی.وی.سـی همواره شـاهد آن هستیم، که تولیدکنندگان بی خبر از بایدها و نبایدهای تولید 
پنجره، محصوالتی غیر استاندارد روانه بازار می کنند. اینکه عدم رعایت  سازوکار الزم تولید پنجره استاندارد، به جهت کسب  سود 
بیشتر است یا به واسطه عدم آگاهی، بماند! بهرحال، اینکه پنجره ای با رعایت کلیه ملزومات و استانداردهای الزم تولید شود و تمامی 
جزئیات آن به درسـتی رعایت شـود نشانه ای اسـت از آگاهی،  و پرواضح که عدم رعایت استانداردها و در نتیجه محصول بی کیفیت 
حاصـل از آن، نشـان از فقـدان دانش فنی تولیدکننده دارد! صنعت جوان در و پنجره یو.پی.وی.سـی بـه ظاهر، صنعتی کم زحمت و 
آسان می  نماید، اما این تنها یک روی سکه است. چراکه پنجره ها تنها به ظاهر شبیه یکدیگرند اما  در نوع، جنس، کیفیت، استاندارد، 

استحکام و... بسیار متفاوت هستند.
پنجره استاندارد، چه در بحث تولید و چه در مقوله نصب، از ویژگی ها و مشخصه هایی برخوردار است که آگاهی از آنها، چیزی نیست 
جز دانش فنی! مطلب پیش رو مقاله ای در خصوص رعایت سازوکارهای الزم تولید پنجره با پروفیل های الستیک دار است که به قلم 

فرخ ظفر فرخی مدیرعامل شرکت کرفت مولر ایران و ازجمله فعاالن صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی، به نگارش درآمده است: 
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چگونه آب بندی پروفیل ها در این نوع الستیک ها آسیب می بینند:
1. نوع السـتیک مورد اسـتفاده: نوع.الس��تیک.مورد.اس��تفاده.بایداز.نوع.tpv.باشد..در.
صورتی.که.از.هر.گونه.الس��تیک.مش��ابه.مانند.sebs،.sebs،.tpe.یا.pvc.استفاده.شود،.
ممکن.است.تحت.شرایط.مختلف.مانند.وارد.آمدن.ضربه.یا.شرایط.جوی.مختلف،.به.آب.بندی.
و.هوابندی.پنجره.آسیب.جدی.وارد.شود.)با.توجه.به.مفصل.بودن.این.بحث.از.ذکر.آن.در.این.

مقاله.صرف.نظر.شده.است.و.در.مقاالت.آتی.به.آن.پرداخته.خواهد.شد(.
2. تـراش مولیـون:.در.هن��گام.ت��راش.دادن.پروفیل.های.مولیون،.اگر.از.تیغچه.مناس��ب.
پروفیل.های.الس��تیک.دار.استفاده.نشود،.به.احتمال.فراوان.الستیک.درزگیر.لطمه.دیده.و.عمال.
آب.بندی.در.این.نقاط.نیز.با.آسیب.جدی.مواجه.خواهد.شد.)تصویر.شماره.1(..بنابراین.استفاده.

از.تیغچه.مخصوص.پروفیل.الستیکدار.الزامی.است.

3. گوشـه تمیز کن:.گوش��ه.تمیزکن.ها.به.دو.نوع.CNC.و.PLC.تقس��یم.می.ش��وند..در.

انواع.CNC،.در.صورت.برخورداری.از.جوش.مناس��ب،.عموما.سیس��تم.پیشرفته.تمیزکن.مانع.

از.بروز.مش��کل.در.محل.مذکور.می.ش��ود..اما.شرایط.کار.هنگام.استفاده.از.گوشه.تمیزکن.های.

PLC،.همانن��د.مرحل��ه.تراش.مولیون.خواهد.بود..بدین.معنا.که.بدون.اس��تفاده.از.تیغچه.های.

مناس��ب.محل.قرارگیری.الستیک.آس��یب.خواهد.دید،.و.به.کاهش.آب.بندی.آن.منجر.خواهد.
شد.)تصویر.شماره.2(.

۴. جوش: حین.فرآیند.جوش،.جزء.س��خت.الس��تیک.به.علت.فشرده.بودن.و.قرار.گرفتن.

داخل.ش��یار.به.خوبی.جوش.می.ش��ود؛.اما.قس��مت.نرم.آن.به.علت.عدم.مهار.شدن.از.سویی.و.

همچنی��ن.باال.آم��دن.زائده.های.جوش.عمال،.نه.تنها.جوش.نمی.ش��ود.بلکه.یک.برآمدگی.در.

آن.منطقه،.به.خاطر.جوش.ایجاد.می.کند.که.مانع.بس��ته.ش��دن.کامل.پنجره.در.محل.گوشه.و.

نهایتا.عدم.آب.بندی.بازش��و.نسبت.به.قاب.شده.و.خاصیت.عایق.پذیری.پنجره.را.در.مقابل.باد.
و.باران.و.صدا.از.بین.می.برد.

فرآین��د.جوش.این.پروفیل.ها.همانطور.که.اش��اره.ش��د،.با.هر.دس��تگاه.و.در.هر.ش��رایطی.
امکان.پذیر.نبوده.و.مستلزم.رعایت.چند.مورد.می.باشد.که.عبارتند.از:

1..استفاده.از.دستگاه.جوش.مخصوص.پروفیل.الستیک.دار
2..استفاده.از.قالب.های.مخصوص.جوش.پروفیل.الستیک.دار

همانطور.که.اشاره.کردیم.دلیل.عدم.آب.بندی.پنجره.در.محل.های.جوش،.عدم.جوش.پذیری.
بخش.نرم.الس��تیک.و.همچنین.حالت.برآمده.آن،.به.عل��ت.برآمدگی.جوش.پروفیل.پی.وی.
سی.است..این.امر.عالوه.بر.عدم.امکان.جوش.الستیک،.امکان.پاره.شدن.الستیک.را.به.علت.

دوجزیی.بودن.تسهیل.می.کند..
برای.مرتفع.س��اختن.این.امر.باید.تمهیداتی.اندیش��یده.ش��ود.که.از.ب��از.ماندن.یا.برآمدگی.
حاصل.از.جوش.در.این.محل.جلوگیری.ش��ود..با.توجه.به.آزاد.بود.الس��تیک.در.محل.جوش،.
این.امر.مستلزم.اعمال.تمهیداتی.برای.مهار.کردن.همزمان.پروفیل.و.الستیک.در.محل.جوش.
می.باش��د..این.کار.در.محل.نش��یمنگاه.پروفیل.به.آسانی.و.توس��ط.قالب.مخصوص.قابل.اجرا.
بوده.و.البته.در.اکثر.دستگاه.های.جوش.می.توان.از.این.سیستم.استفاده.کرد.)تصویر.شماره.3(..

اما.آنچه.قابل.مدیریت.در.دستگاه.های.معمولی.نیست.بخش.آزاد.پروفیل.می.باشد.که.توسط.

هیچ.ابزاری.مهار.نش��ده.و.به.صورت.آزاد.باقی.مانده.اس��ت..برای.رفع.این.مشکل.دستگاه.های.

جوش.الس��تیک.طراحی.و.به.بازار.عرضه.شده.اند..این.دستگاه.ها.مجهز.به.یک.سیستم.پرس.

می.باشند.که.پس.از.اجرای.عملیات.جوش.و.حین.خنک.شدن.وارد.عمل.شده.و.محل.الستیک.

را.با.قدرت.معین.پرس.می.کنند،.تا.عالوه.بر.جوش.دادن.الس��تیک.و.مهار.برآمدگی.پروفیل،.

آن.را.با.س��ایر.قس��مت.های.الس��تیک.در.طول.پروفیل.مهار.کند؛.بدین.ترتیب.افزون.بر.مهیا.

شدن.آب.بندی.در.محل.جوش.با.سایر.قسمت.ها،.امکان.تمیزکاری.زائده.های.آن.نیز.با.گوشه.
تمیزکن.به.آسانی.وجود.خواهد.داشت.)تصویر.شماره.های.4.و.5(.

تصویر شماره 1 تیغچه نامناسب برای تراش پروفیل مولیون الستیک دار

تصویر شماره 3 نقش قالب جوش در جوش دادن الستیک در محل جوش

تصویر شماره 5 نمونه ای از دستگاه های جوش مخصوص پروفیل الستیک دار

تصویر شماره ۴ سخت افزارهای الزم برای جوش پروفیل الستیک دار

قالب مخصوص جوش                                                  پرس مخصوص جوش

تصویر شماره 2 گوشه تمیز کنی پروفیل الستیک دار
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تغییرات.محس��وس.و.مثبت.در.بازار.معامالت.مس��کن.طی.دو.هفته.بعد.از.توافق.
هسته.ای،.امیدواری..به.خروج.سریع.از.رکود.را.افزایش.داد..

رئیس.اتحادیه.مش��اوران.امالک.تهران.با.اعالم.رش��د.چش��مگیر.»مراجعه«.برای.

خرید.مس��کن.ب��ه.بنگاه.ها.در.روزهای.اخیر،.از.فراهم.ش��دن.ش��رایط.برای.افزایش.

س��طح.معامالت.مسکن.بدون.تحریک.قیمت.در.ماه.های.آتی.خبر.داد؛.اتفاقی.که.دو.

روز.پس.از.توافق،.تحت.عنوان.»رونق.معامالت.در.میان.مدت«.توس��ط.کارشناس��ان.

پیش.بینی.شد..یک.آمار.رسمی،.گرایش.به.خرید.و.پایان.تاخیر.و.انتظار.در.بازار.ملک.
را.تایید.می.کند.

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.جو.بازار.ملک.طي.روزهای.پس.از.انجام.توافق.به.واسطه.

افزای��ش.مراجعه.متقاضیان.به.بنگاه.ها،.با.تفاوت.محس��وس.نس��بت.به.د.وره.قبل.از.

توافق.هس��ته.اي.مواجه.ش��د.ه.اس��ت.و.د.الالن.مسکن.د.ر.نخس��تین.برد.اشت.خود.از.

شرایط.جد.ید.،.به.ترتیب.»جو.جد.ید..اقتصاد..ایران.پیرو.اتمام.مذاکرات«.و.»عبور.فصل.

نقل.وانتق��االت.ملکي.از.رکود..رمضان«.را.عل��ت.اصلی.به.وجود.آمدن.اقبال.به.خرید..
مسکن.عنوان.مي.کنند..

تحقیقات.مید.اني.د.ر.این.باره.نش��ان.مي.د.هد.:.د.رس��ت.از.چهارشنبه.بعد..از.»توافق«.

تاکنون،.حجم.مراجع��ه.متقاضیان.به.بنگاه.هاي.امالک.تا.چند..برابر.هفته.هاي.پایاني.
خرد.اد..و.همین.طور.روزهاي.اولین.ماه.تابستان.افزایش.یافته.است..

د.و.آمار.رس��می.به.ترتیب.از.س��امانه.رهگیری.معامالت.مسکن.و.حساب.پس.اند.از.

صن��د.وق.»یکم«،.چرخش.معامالت.ملک.به.مد.ار.رش��د..را.تایید..می.کند..و.حکایت.از.

آن.د.ارد..که.بخش��ی.از.تقاضای.مسکن.د.ر.ش��رایط.کنونی،.سپرد.ه.گذاری.یکساله.د.ر.

بانک.برای.د.ریافت.تس��هیالت.جد.ید..را.به.صرفه.نمی.د.اند..و.د.ر.نظر.د.ارد..س��ریع.تر.از.
بازار.خرید..کند..

.مش��اوران.ام��الک،.ای��ن.تغیی��ر.را.از.روي.تع��د.اد..برگه.هایي.که.اطالع��ات.اولیه.

مش��تریان.خرید..مس��کن.د.ر.آن.نوشته.مي.ش��ود.،.اعالم.مي.کنند..و.آن.را.نشانه.اي.هر.

چن��د..کوتاه.مد.ت.از.افزایش.»میل.د.و.طرفه«.براي.انجام.معامالت.مس��کن.مي.د.انند...

طي.روز.هاي.پایاني.مذاکرات.ایران.و.1+5.)واپس��ین.روزهای.قبل.از.توافق(،.اتفاقي.
در.خالف.جهت.د.و.هفته.اخیر،.د.ر.بازار.ملک.رخ.د.اد..

.پیش.از.این،.فروش��ند.ه.ها.با.مراجعه.به.بنگاه،.د.رخواس��ت.فروش.س��ریع.و.تنظیم.

مجد.د..فایل.هایش��ان.متناسب.با.شرایط.تقاضا.را.مطرح.می.کرد.ند...اما.د.ر.حال.حاضر،.
عالوه.بر.گرایش.به.فروش،.تقاضاي.خرید..مسکن.نیز.افزایش.یافته.است.

آمارهای.اتحاد.یه.مش��اوران.امالک.تهران.از.س��امانه.رهگیری.حاکی.است:.د.ر.13.

روز.گذش��ته،.عقب.ماندن.حجم.خرید..و.فروش.آپارتمان.د.ر.پایتخت.نس��بت.به.د.وره.
مشابه.سال.93،.کمتر.شد.ه.است.

.د.ر.بهار.امس��ال.حجم.معامالت.بیش.از.20.د.رصد..د.ر.مقایس��ه.با.بهار.سال.گذشته.

چرخش هسته ای بازار مسکن؟
بررسی میدانی میزان تاثیر توافق هسته ای بر بازار مسکن
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کاه��ش.پی��د.ا.کرد.ه.بود،..ام��ا.د.ر.روزهای.اخی��ر.این.فاصله.به.15.د.رصد..رس��ید.ه.که.
نشان.د.هند.ه.بهبود..تد.ریجی.بازار.است.

.از.س��وی.د.یگر،.تازه.ترین.آمار.سپرد.ه.گذاری.د.ر.حس��اب.صند.وق.پس.اند.از.مسکن.

یکم.که.مربوط.به.41.روز.گذش��ته.از.راه.اند.ازی.این.صند.وق.د.ر.بانک.مس��کن.��.د.ر.

فاصله.20.خرد.اد..تا.پایان.تیر.��.اس��ت،.از.کاهش.محس��وس.سپرد.ه.گذاران.د.ر.هفته.

آخ��ر.تیر.م��اه.خبر.می.د.هد.؛.تا.قب��ل.از.24.خرد.اد.،.روزانه.به.طور.متوس��ط.59.نفر.د.ر.

تهران.برای.د.ریافت.وام.خرید..80.میلیونی،.نزد..بانک.مسکن.حساب.افتتاح.کرد.ند..اما.

اخیرا.این.رقم.به.37.نفر.کاهش.یافته.است.که.این.اتفاق.می.تواند..ناشی.از.به.صرفه.
ند.انستن.تاخیر.د.ر.خرید..توسط.متقاضیان.مسکن.باشد...

همخوانی روایت د الالن با تحلیل کارشناسان
با.این.حال،.ماحصل.بازگش��ت.خرید.ار.و.فروش��ند.ه.به.بنگاه.هاي.مس��کن،.هنوز.به.
بهبود..فراگیر.سطح.معامالت.منجر.نشد.ه.و.غالب.مراجعه.ها.فعال.تا.مرحله.ایجاد.فایل.

و.پرس.وجو.د.رباره.وضعیت.قیمت.هاي.منطقه،.پیش.رفته.است.
هر.چند..د.ر.برخي.مناطق.شهر.تهران،.تعد.اد..مبایعه.نامه..هاي.صاد.ر.شد.ه.د.ر.روزهاي.
اخیر.نس��بت.ب��ه.تع��د.اد..مبایعه.نامه..هاي.صاد.ر.ش��ده.در..نیمه.اول.تیرم��اه.با.افزایش.

چشمگیری.همراه.بود.ه.است.
د.ر.عین.حال.د.الالن.بازار.د.ر.ارزیابي.هاي.خود..از.جو.جد.ید.،.نس��بت.به.ذوب.ش��د.ن.
س��ریع.یخ.معامالت.امید.وار.هس��تند...د.ر.د.و.ماه.پایاني.بهار.94،.میزان.خرید..و.فروش.

آپارتمان.د.ر.تهران.د.ر.سطح.14.تا.15.هزار.فقره.مبایعه.نامه.د.ر.هر.ماه.ثابت.ماند..
واس��طه..هاي.بازار.امالک،.علت.اصلي.افزایش.مراجعه.متقاضیان.خرید..د.ر.روزهاي.
اخیر.را.اطمینان.این.طیف.به.»کش��ش.پذیر.نبود.ن.کاهش.بیش��تر.قیمت.مس��کن«.
د.ر.ماه.ه��اي.آت��ي.و.حتي.نگران��ي.از.افزایش.هر.چند..جزئي.قیمت.ه��ا،.مي.د.انند..و.با.
همین.استد.الل،.چرخش.بازار.مسکن.را.ناشي.از.توافق.و.حصول.نتیجه.د.ر.مذاکرات.

هسته.اي.عنوان.مي.کنند..
د.ر.این.میان،.گروهي.از.مشاوران.امالک.نیز،.جو.جد.ید..را.با.اتمام.رکود..سنتي.ناشي.
از.ماه.مبارک.رمضان،.مرتبط.مي.د.انند...بررس��ي.ها.نشان.مي.د.هد.:.استد.الل.گروه.اول.
د.الالن.بازار.مس��کن.با.تحلیل.هاي.کارشناسي.همخواني.بیشتري.د.ارد،..به.طوري.که.
مطاب��ق.تحلیل.هایي.که.د.ر.روزهاي.ابتد.اي.»توافق«.د.رباره.اثر.این.اتفاق.تاریخي.بر.
بازار.مس��کن.مطرح.شد.،.معامالت.مس��کن.اولین.بخش.بازار.ملک.خواهد..بود..که.د.ر.
میان.مد.ت.و.نهایت.تا.نیمه.د.وم.امس��ال.به.توافق.هس��ته.اي.واکنش.نش��ان.مي.د.هد...
هم.اکن��ون.افزایش.مراجعه...ابتد.ا.از.ناحیه.فروش��ند.ه.ها.و.اخیرا.از.س��مت.خرید.اران.به.
بنگاه.هاي.امالک،.نش��انه.اي.از.فراهم.شد.ن.زمینه.براي.رشد..معامالت.مسکن.است..
تحقیقات.مید.اني.د.ر.عین.حال.نش��ان.می.دهد:.د.ر.10.روز.اخیر.قیمت.مس��کن.نسبت.

به.ابتد.اي.تیرماه.تغییر.نکرد.ه.و.ثابت.بود.ه.است.
مش��اهد.ات.مید.انی.از.د.فاتر.مشاور.امالک.نش��ان.می.د.هد..د.ر.کمتر.از.د.و.هفته..پس.

از.تفاهم.هسته.ای،.تغییری.د.ر.حجم.معامالت.و.قیمت.مسکن.مشاهد.ه.نمی.شود..
هرچن��د..د.ر.این.میان.برخی.از.مش��اوران.امالک.تالش.د.ارند..با.قیمت.س��ازی.های.
غیرواقع��ی.برخی.خرید.اران.مرد.د..را.تش��ویق.به.خرید..کنند.،.اما.به.گفته.بس��یاری.از.
فعاالن.بازار.مس��کن،.د.ر.این.مد.ت.هیچ.افزایش.یا.کاهش.قیمتی.د.ر.بازار.مش��اهد.ه.

نشد.ه.است.
گروهی.از.مش��اوران.امالک.د.ر.ش��مال.پایتخت.معتقد.ند.،.قیمت.خانه.های.لوکس.
ش��اید..کاهش.پید.ا.کند.،.زیرا.حجم.باالیی.از.این.نوع.امالک.د.ر.حال.حاضر.د.ر.نوبت.
فروش.قرار.د.ارد.،.اما.قیمت.س��ایر.امالک.مانند..آپارتمان.های.چند..س��ال.س��اخت.و.
میان.متراژ.ه��ا.بیش.از.این.کاهش.پید.ا.نکرد.ه.اس��ت،.زیرا.طی.ماه.های.گذش��ته.روند..
کاهش��ی.قیمت.س��بب.ش��د.ه.حباب.قیمتی.تخلیه.و.قیمت.به.واقعیت.نزد.یک.ش��ود...
»آغاز.روزهای.پررونق.د.ر.بازار.مسکن«.پیش.بینی.بیشتر.مشاوران.امالک.د.ر.مناطق.

مختلف.پایتخت.است.
.این.واس��طه.هاي.ملکي.با.استناد..به.افزایش.مراجعه.ها.د.ر.روزهاي.اخیر،.نیمه.د.وم.

س��ال.را.نس��بت.به.نیمه.نخس��ت.س��ال.د.اغ.تر.می.د.انند..و.معتقد.ند.:.معامالت.مسکن.

به.زود.ي.رونق.مي.گیرد.،.اما.سبب.افزایش.قیمت.نخواهد..شد...هرچند..احتمال.افزایش.

به.میزان.تورم.هست،.اما.د.یگر.شاهد..جهش.قیمتی.مانند..سال.های.91.و.92.نخواهیم.

بود..که.ماه.به.ماه.قیمت.ها.تغییر.می.کرد...این.مش��اوران.امالک.تاکید..می.کنند.:.رونق.

احتمالی.د.ر.بازار.مسکن.گرانی.د.رپی.نخواهد..د.اشت..هرچند..د.ر.نیمه.د.وم.سال.احتمال.
د.ارد..شاهد..افزایش.قیمت.به.میزان.نرخ.تورم.باشیم.

مش��اورانی.که.مد.افع.کاهش.قیمت.یا.ثبات.آن.هس��تند.،.بر.نبود..و.کمبود..نقد.ینگی.

خری��د.اران.تاکید..د.ارند..و.طرف��د.اران.افزایش.قیمت.به.اند.ازه.تورم،.د.لیلش��ان.تزریق.
نقد.ینگی.پس.از.رونق.اقتصاد.ی.به.بازار.مسکن.است..

گروهی.از.مش��اوران.امالک.هم.د.لیل.بی.تفاوتی.بازار.مسکن.به.تفاهم.هسته.ای.را.

تفاوت.بازار.مس��کن.با.سایر.بازارها.می.د.انند...به.اعتقاد..آنها.بازار.طال.و.بورس.حتی.با.

یک.سخنرانی.مقام.مسوول.کمی.باال.و.پایین.می.شود.،.د.ر.حالی.که.تاثیرات.سیاسی،.
اجتماعی.و.اقتصاد.ی.بر.بازار.مسکن،.بلند.مد.ت.و.پاید.ار.است..

این.گروه.از.فعاالن.بازار.هنوز.هم.مس��یر.پیش.روي.بازار.مسکن.را.مبهم.و.مه.آلود..

ارزیابی.می.کنند..و.معتقد.ند..پیش.بینی.میزان.افزایش.قیمت.د.ر.بازار.ممکن.نیست؛.اما.

سرعت.تغییرات.قیمت.د.یگر.مانند..گذشته.نیست..قیمت.ها.به.آرامی.تغییر.می.کند..اما.
تا.پایان.سال.94.می.توان.گفت.چه.سرنوشتی.پیش.روی.بازار.مسکن.است.

برخی.از.مش��اوران.امالک.تابس��تان.را.فصل.مناس��ب.خرید..می.د.انن��د..و.معتقد.ند..

مصرف.کنند.گان.بهترین.موقعیت.را.برای.خرید..د.ر.این.فصل.خواهند..د.اشت..از.سوی.

د.یگر.فروش��ند.گان.که.پیش.از.این.به.د.لیل.رکود..طوالنی.مد.ت.تخفیف.های.خوبی.به.

خری��د.اران.می.د.اد.ند..با.پیش.بینی.روزهای.پررونق،.د.یگر.مانند..گذش��ته.از.قیمت.های.

خود.کوت��اه.نیامد.ه.و.بیش��تر.خرید..و.فروش.ها.بر.اس��اس.نرخ.میانگی��ن.منطقه.انجام.

می.ش��ود...محمد.مهد.ی.مافی،.د.بیر.انجمن.انبوه.س��ازان.مس��کن.هم.معتقد..است.اگر.

د.ولت.بتواند..همان.طور.که.ترکش.های.سیاس��ی.و.اجتماعی.تفاهم.هسته.ای.را.کنترل.

ک��رد.ه.ترکش.ه��ای.اقتصاد.ی.را.هم.کنت��رل.و.مد.یریت.کند..اتف��اق.هیجانی.د.ر.بازار.
مسکن.رخ.نخواهد.داد.

بهره برد اری از ثبات قیمت
رئیس.اتحاد.یه.مش��اوران.ام��الک.تهران.با.تایید..افزای��ش.مراجعه.ها.به.بنگاه.های.
امالک.طی.روزهای.اخیر.و.د.وره.پس.از.توافق،.اعالم.کرد.:.هم.فروشند.ه.و.هم.خرید.ار.
مصمم.به.انجام.معامله.شد.ه.اند..و.د.ر.سمت.تقاضا،.از.آنجا.که.رکود..د.و.سال.اخیر.باعث.
انباشت.نیاز.به.خرید..مسکن.د.ر.حاشیه.بازار.شد.ه.بود.،.هم.اکنون.مراجعه.ها.بیشتر.است..
حس��ام.عقبایی.با.اعالم.این.مطلب،.افزود:.بازار.مس��کن.د.ر.حال.حاضر.از.ثبات.کامل.
د.ر.قیمت.ها.برخورد.ار.است.و.انتظار.مثبت.یا.منفی.نوسان.قیمت.وجود..ند.ارد..د.ر.نتیجه.

هر.د.و.سمت.بازار.د.ر.حال.ورود..به.صحنه.معامالت.هستند..
)تهیۀ گزارش از: نورا حسینی(

گروهـی از مشـاوران امـالک د ر شـمال پایتخـت 
معتقد نـد ، قیمت خانه های لوکس شـاید  کاهش پید ا 
کند ، زیرا حجم باالیی از این نوع امالک د ر حال حاضر 
د ر نوبت فروش قرار د ارد ، اما قیمت سایر امالک مانند  
آپارتمان های چند  سال ساخت و میان متراژ ها بیش از 
این کاهش پید ا نکرد ه است، زیرا طی ماه های گذشته 
روند  کاهشـی قیمت سبب شد ه حباب قیمتی تخلیه و 

قیمت به واقعیت نزد یک شود . 
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چندی.پیش.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.خصوص.نظام.مهندس��ی.ساختمان.اظهاراتی.
داشت.که.با.واکنش.های.متفاوتی.روبه.رو.شد..

عباس.آخوندی.در.حاش��یه.بازدید.از.آزمون.ورود.به.حرفه.نظام.مهندس��ی.ساختمان،.

با.بیان.اینکه.مهندس��ان.باید.بتوانند.به.صورت.رقابت��ی.فعالیت.کنند،.گفت:.»مالکان.و.

کارفرمایان.باید.بتوانند.مهندس��ان.را.انتخاب.کنند.که.در.آینده.بنا.داریم.شیوه.هایش.را.

تغییر.دهیم.«.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.افزود:.»در.ارج��اع.کار،.بحث.آزادی.حق.انتخاب.

مالکان.و.کارفرمایان.مطرح.اس��ت.که.متأس��فانه.این.آزادی.انتخاب.وجود.ندارد.و.در.

تالش.هستیم.این.اطمینان.را.به.مالکان.و.کارفرمایان.بدهیم.تا.خود.بتوانند.مهندسان.

ناظر.بر.س��اختمان.را.که.هم.اکنون.توس��ط.س��ازمان.های.نظام.مهندس��ی.و.به.صورت.
اجباری.تعیین.می.شوند،.انتخاب.کنند.«

انتش��ار.این.خبر.واکنش.های.متفاوتی.را.از.س��وی.اهالی.حوزه.س��اختمان.به.دنبال.

داشت..یک.سوی.ماجرا.انبوه.سازانند.که.ضمن.ابراز.خرسندی.از.این.پیشنهاد.وزیر،.آن.

را.به.نفع.جامعه.س��اختمانی.می.دانند.و.آن.سوی.دیگر،.مهندسانی.هستند.که.از.اساس.

با.این.موضوع.مخالفت.دارند........خبرگزاری.صما.به.بررس��ی.نظرات.موافق.و.مخالف.این.
اظهارات.پرداخته.است.که.از.نظرتان.می.گذرد...

موافقان.این.موضوع.بر.این.باورند.که.این.تصمیم.وزیر.برآمده.از.یک.نگاه.کارشناسی.

است.و.به.گفته.آنها.اساسا.با.توجه.به.اینکه.عباس.آخوندی.مشکالت.جامعه.مهندسی.

را.لمس.کرده.است،.تصمیمات.او.کامال.سنجیده.و.کارشناسی.است..مدافعان.این.طرح.

که.غالبا.از.جامعه.انبوه.س��ازان.هستند.بر.این.باورند.که.ضرورت.انتفاع.از.سرمایه.سبب.

می.ش��ود.که.سرمایه.دار.مجبور.به.کیفی.سازی.و.انتخاب.مهندس.اصلح.شود.و.بنابراین.

آزادی.انتخ��اب.مهن��دس.ناظر.جای.نگرانی.ندارد.و.این.امر.س��بب.ایجاد.رقابت.میان.

مهندسان.می.شود.................
اما.در.مقابل.این.دیدگاه.مهندسانی.قرار.دارند.که.با.اظهار.تعجب.از.تصمیم.وزیر.راه.
و.شهرسازی.بر.این.باورند.که.حذف.سیستم.نظارت.عمال.عقبگرد.به.گذشته.بوده.و.به.
گفته.آنها.تجربه.اجرای.18.س��ال.قانون.نظام.مهندسی.ساختمان.ثابت.کرده.است.که.
سرمایه.گذاران.هرگز.به.دنبال.کیفی.سازی.نیستند.و.اتفاقا.به.دنبال.ناظرانی.هستند.که.
کمتر.در.پروژه.های.آنها.حضور.داشته.باشند.و.بنابراین.آزادسازی.انتخاب.مهندس.ناظر،.
به.کاهش.کیفیت.س��اخت.و.س��ازها.و.تضییع.حقوق.بهره.برداران.انجامیده.و.برخالف.

اظهار.نظر.وزیر،.فضا.برای.رقابت.میان.خدمات.نازل.مهندسی.فراهم.می.شود.....................
در.این.زمینه.فرشید.پورحاجت،.دبیرکانون.سراسری.انجمن.انبوه.سازان.کشور.با.اشاره.
به.استقبال.جامعه.انبوه.سازان.از.اختیاری.شدن.انتخاب.مهندس.ناظرگفت:.فعالیت.های.
مهندس��ی.اساسا.دارای.دو.جنبه.فنی.و.اقتصادی.است..به.لحاظ.فنی.در.فرآیند.ساخت.
و.س��از.باید.یکسری.استانداردها.رعایت.شود.و.اساس��ا.رعایت.استانداردهای.ساخت.و.

ساز.الزام.آور.است.........
وی.گفت:.اما.از.منظر.اقتصادی،.اساس��ا.تمامی.اقدامات.اقتصادی.باید.رقابتی.شود.و.
با.این.رویکرد.در.حوزه.مهندسی،.تحمیل.مهندس.ناظر.به.مالک.نقش.بازدارنده.ای.در.

رقابتی.شدن.فعالیت.های.اقتصادی.دارد.
این.انبوه.س��از.با.منطقی.توصیف.کردن.امر.اختیاری.ش��دن.انتخاب.ناظر.خاطرنشان.
س��اخت:.با.توجه.به.اینکه.فعالیت.مهندس��ی.جزو.فعالیت.های.کامال.اقتصادی.اس��ت،.
فراهم.ش��دن.بس��ترهای.رقابتی.از.طریق.آزادس��ازی.انتخاب.مهندس��ان.ناظر،.امری.

ضروری.است.
وی.ادام��ه.داد:.ایجاد.محدودیت.در.انتخاب.مهندس.ناظر.باعث.می.ش��ود.زمانی.که.

اختیاری شدن مهندس ناظر؛ آری یا نه 
بررسی اظهارات وزیر راه و شهر سازی در خصوص نظام مهندسی ساختمان
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مالکان.بخواهند.با.گزینش.مهندسان.طراز.اول،.ساخت.و.ساز.مطلوبی.ارائه.دهند،.دچار.
مشکل.شوند.و.نتوانند.به.این.هدف.خود.دست.یابند.

از.نظر.وی:.توجه.به.اینکه.کنشگران.صنعت.ساختمان.و.تولیدکنندگان.دغدغه.حفظ.

سرمایه.خود.را.دارند.و.با.توجه.به.اینکه.بازگشت.سرمایه.و.انتفاع.مالی.اساسا.در.گروی.

تولید.و.س��اخت.و.س��از.استاندارد.اس��ت،.از.این.رهگذر.انبوه.س��ازان.ناگزیر.به.انتخاب.
مهندس.ناظر.اصلح.هستند.

وی.گف��ت:.انتخ��اب.بهتری��ن.عوامل.اجرایی.کارآمد.ش��امل.مهن��دس.ناظر،.کارگر.

ساختمانی،.مصالح.ساختمانی.و....می.تواند.به.ساخت.و.ساز.کیفی.و.استاندارد.که.باعث.
حفظ.سرمایه.و.انتفاع.مالی.است.منجر.شود.

پورحاجت.با.اشاره.به.اینکه.در.فضای.رقابتی.مهندسان.ناگزیرند.که.کیفیت.کار.خود.

را.ارتقا.دهند،.تاکید.کرد:.غیر.رقابتی.بودن.فضای.مهندس��ی.باعث.می.ش��ود.مهندسان.

ناکارآم��د.که.در.فضای.کاری.خود.به.روز.نش��ده.اند،.تحت.تاثیر.فض��ای.غیررقابتی.به.
آسانی.جذب.بازار.شوند...

پورحاجت.تصریح.کرد:.با.این.رویکرد.و.با.توجه.به.وجود.مش��کل.در.سیس��تم.ارجاع.

کار.نظارت.که.براساس.آیین.نامه.قانون.نظام.مهندسی.اجرایی.شده.است،.بازنگری.در.
آن.امری.ضروری.است.

وی.گفت:.وزیر.فعلی.راه.و.شهرس��ازی.از.جمله.افرادی.است.که.به.صورت.ملموس.

تمام.مش��کالت.حوزه.مهندس��ی.را.لمس.کرده.است.و.تصمیم.ایشان.در.این.باره.بسیار.
کارشناسی.و.خواستگاه.آن.از.جامعه.مهندسی.بوده.است.

پورحاجت.دلواپسان.لغو.سیستم.ارجاع.کار.نظارت.را.افرادی.توصیف.کرد.که.دغدغه.
توسعه.صنعت.ساختمان.را.ندارند.

وی.اظهار.داش��ت:.اگر.مهندسان.مدعی.توسعه.صنعت.ساختمان.هستند.باید.بپذیرند.
که.فعالیت.مهندسی.یک.فعالیت.اقتصادی.است.

پورحاجت.اقدام.فعلی.مهندس��ان.ناظر.را.در.حد.بازرس��ی.دانست.و.گفت:.اقدام.فعلی.

مهندس��ان.ناظر.در.حیطه.بازرس��ی.گنجانده.می.ش��ود.و.نمی.توان.نام.نظارت.را.به.آن.
اطالق.کرد.و.تفاوت.بسیاری.بین.امر.بازرسی.و.نظارت.وجود.دارد...

وی.با.اش��اره.به.اینکه.مهندسان.پایبند.به.اخالق.حرفه.ای.هرگز.اعتبار.حرفه.ای.خود.

را.زیرس��وال.نخواهند.برد،.تاکید.کرد:.در.حال.حاضر.امر.نظارت.درست.انجام.نمی.شود.
و.بالغ.بر.70.درصد.ساخت.و.سازها.نظارت.مطلوب.نداشته.اند.

پورحاجت.با.اش��اره.به.اینکه.درحال.حاضر.امر.نظارت.به.بازرس��ی.تبدیل.شده.است.

گفت:.امر.بازرس��ی.جزو.وظایف.ش��هرداری.اس��ت..در.ش��رایط.فعلی.ناظر.با.دریافت.

حق.الزحمه.از.مالک.جهت.نظارت.بر.حسن.انجام.کار.عوامل.کارگاهی.نظارت.می.کند.

و.قطعا.گزارش.این.امر.می.بایس��ت.در.وهله.اول.به.جای.ش��هرداری.ها.به.مالک.ارائه.

ش��ود.اما.این.اتفاق.افتاده.و.ناظر.گزارش��ی.به.مالک.نمی.دهد.و.بنابراین.این.سیس��تم.
دارای.ایراد.است...

اما.درمقابل.اظهارات.این.انبوه.س��از،.کیانوش.نیک.هوش،.عضو.هیات.مدیره.سازمان.

نظام.مهندس��ی.ساختمان.استان.س��منان،.با.رد.اظهارات.پورحاجت،.اجرایی.شدن.این.

موضوع.را.به.ضرر.بهره.برداران.نهایی.ساختمان.دانست.و.گفت:.در.ماده.2.قانون.نظام.

مهندس��ی،.هدف.قانونگذار.از.تصویب.قانون.نظام.مهندس��ی.اساس��ا.حمایت.از.حقوق.

بهره.برداران.س��اختمانی.بوده.است..این.درحالی.است.که.تحقق.این.امر.در.عمل.سبب.
تضییع.حقوق.مصرف.کنندگان.می.شود...

نیک.ه��وش.تاکید.کرد:.با.توجه.به.معضالت.خرید.مس��کن.ب��رای.بهره.برداران.و.با.

در.نظر.گرفتن.اینکه.اختیاری.ش��دن.انتخاب.مهندس.ناظر.به.کیفیت.س��اخت.و.سازها.

منجر.می.ش��ود،.می.توان.گفت.اجرایی.شدن.این.تصمیم.در.نهایت.سبب.تضییع.حقوق.
بهره.برداران.صنعت.ساختمان.می.شود.

وی.با.اش��اره.به.اینکه.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.تلویح��ا.از.حذف.مجری.ذی.صالح.

نیز.حمایت.کرده.و.با.س��کوت.خود.رضایت.ضمنی.اش.را.از.این.امر.اعالم.کرده.اس��ت،.

خاطرنشان.ساخت:.موضوع.نظارت.امری.بسیار.مهم.است.و.برخالف.آنچه.که.به.نظر.

می.رس��د،.در.فرهنگ.ساخت.و.ساز.کش��ورمان،.حذف.سیستم.ارجاع.کار.نظارت.سبب.
کاهش.کیفیت.ساخت.و.ساز.می.شود.

وی.برقراری.مجدد.رابطه.مالی.بین.مالک.و.ناظر.را.س��بب.ایجاد.تس��امح.و.تساهل.

در.ارائه.گزارش.ها.به.ش��هرداری.ارزیابی.کرد.و.گفت:.در.این.ش��رایط.دس��ت.ناظر.به.

عنوان.عنصری.که.معارض.س��اخت.و.ساز.نامطلوب.است،.زیر.تیغ.مالک.قرار.می.گیرد.
و.دریافت.حق.الزحمه.اش.منوط.به.ارائه.گزارش.تایید.شده.می.شود.

نیک.هوش.با.اشاره.به.اینکه.حذف.نظارت.در.مسکن.مهر.تجربه.ای.کامال.بارز.از.ایده.

فعلی.وزیر.در.امر.نظارت.است،.گفت:.در.بسیاری.از.استان.ها.بر.اساس.دستور.اداره.های.

کل.مس��کن.و.شهرسازی.استان.ها.به.نظام.مهندس��ی،.نظارت.ها.از.اغلب.این.پروژه.ها.
حذف.شد.که.نتیجه.اش.ساخت.واحدهای.مسکونی.غیرکیفی.دربسیاری.از.پروژه.ها.شد.....
وی.درب��اره.اظهارات.انبوه.س��ازان.مبنی.ب��ر.اینکه.انتفاع.س��رمایه.درگروی.انتخاب.
مهندس.اصلح.و.س��اخت.وساز.کیفی.اس��ت.گفت:.تجربه.18.ساله.بعد.از.اجرای.قانون.
نظام.مهندس��ی.بیانگر.آن.اس��ت.که.اساسا.س��ازنده.ها.در.جست.و.جوی.مهندس.ناظر.

اصلح.نرفته.اند.و.چنین.تفکری.بر.فرهنگ.ساخت.و.ساز.ما.حاکم.نیست.
نیک.هوش.درباره.ایده.رقابتی.شدن.فضای.مهندسی.تحت.تاثیر.حذف.سیستم.ارجاع.
نظارت.گفت:.اصال.این.امر.امکان.پذیر.نیس��ت.و.اتفاقا.س��ازنده.ها.دنبال.ناظری.هستند.
که.بر.س��رکار.حاضر.نشود.و.با.این.اوصاف.فضا.جهت.رقابت.برای.کسانی.که.خدمات.
نامطلوب.ارائه.می.دهند.فراهم.خواهد.شد...قطع.رابطه.مالی.مالک.و.ناظر.باید.به.نحوی.
از.انح��اء.اجرایی.ش��ود.و.تنها.در.صورتی.ک��ه.ناظر.حق.الزحم��ه.اش.را.از.مالک.نگیرد.

می.توان.امیدوار.بود.که.مهندس.ناظر.دنبال.خدمات.بهتری.می.رود....
وی.درباره.عملکرد.سیس��تم.ارجاع.کار.و.تاثیر.آَن.بر.روند.س��اخت.و.س��ازگفت:.اگر.
سیستم.ارجاع.نظارت.کار.به.صورت.محدود.سبب.ایجاد.فسادهایی.شده.است.این.امر.
قابل.تعمیم.نیس��ت..در.حال.حاضر.کمتر.از.دو.س��ال.از.زمان.اجرای.سیستم.ارجاع.کار.

نظارت.می.گذرد.و.این.زمان.تکافوی.سنجش.عملکرد.این.قانون.را.ندارد.
نیک.هوش.تاکید.کرد:.در.اواخر.س��ال.91.و.زمانی.که.بنده.مس��ئولیت.سازمان.نظام.
مهندسی.ساختمان.را.پذیرفتم،.گزارش.های.میانگین.مقاومت.فشاری.بتن.در.استان.به.
17.مگاپاسکال.می.رسید،.در.انتهای.نیمه.دوم.سال.قبل،.رقم.مذکور.به.22.مگاپاسکال.
رس��یده.اس��ت..این.دستاورد.نتیجه.روشن.و.ش��فافی.از.قطع.ارتباط.مالی.مالک.و.ناظر.
اس��ت..در.نتیجه.اجرای.این.قانون.بس��یاری.از.مصالح.غیراستاندارد.از.پروسه.ساخت.و.

ساز.حذف.شدند.
عالوه.براین.علیرضا.خسروی،.عضو.کمیسیون.عمران.نیز.در.این.زمینه.اظهار.داشت:.
مراجعات.مکرری.به.مجلس.ش��ورای.اس��المی.از.سوی.ارباب.رجوع.ها.صورت.گرفته.و.
بسیاری.از.آنها.خواستار.لغو.قانون.سیستم.ارجاع.کار.نظارت.شدند.و.بنابراین.اقدام.وزیر.

اساسا.در.راستای.مطالبات.شهروندان.صورت.گرفته.است.
علیرضا.خس��روی.گفت:.قطعا،.همچنان.که.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.عنوان.کرده.اند،.
اختیاری.ش��دن.انتخاب.مهندس.ناظر.نقش.س��ازنده.ای.در.ایج��اد.فضای.رقابتی.میان.

مهندسان.خواهد.داشت.
همچنین.مهدی.هاش��می،.رئیس.کمیس��یون.عمران.مجلس،.نی��ز.ضمن.تایید.این.
موضوع.که.اختیاری.ش��دن.انتخاب.مهندس.ناظر.س��بب.ایجاد.فض��ای.رقابتی.میان.
مهندس��ان.می.ش��ود،.اجرای.بهینه.این.امر.را.مش��روط.به.نظام.مند.شدن.آن.دانست.و.
گفت:.س��ازمان.نظام.مهندسی.باید.سازوکاری.را.تهیه.کند.که.مالکان.از.بین.مهندسان.

ناظر.صاحب.صالحیت.دست.به.انتخاب.بزنند.........
وی.گفت:.براین.اساس.الزم.است.مکانیزمی.طراحی.شود.که.به.موجب.آن.سازمان.
نظام.مهندسی.نسبت.به.انتخاب.مهندسان.ناظر.دارای.صالحیت،.غربالگری.کند.و.پس.

از.آن.مالکان.از.میان.این.نوع.مهندسان.دست.به.انتخاب.بزنند.
این.نماینده.مجلس.خاطرنشان.ساخت:.درصورت.طراحی.پروسه.مذکور.قطعا.انتخاب.
آزادان��ه.مهندس.ناظر.از.س��وی.مالک.در.یک.چارچوب.خاص��ی.قرارخواهد.گرفت.که.

نتیجه.آن.به.ساخت.کیفی.مسکن.منجر.خواهد.شد.
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گزارش.فصلی.بازار.مس��کن.در.بهار.1394.نش��ان.داد.متوس��ط.بهای.یک.مترمربع.

آپارتمان.در.شهر.تهران.در.سه.ماهه.اول.سال.1394.به.عدد.39/9.میلیون.ریال.رسید.

که.نس��بت.به.س��ه.ماهه.قبل.معادل.4.درصد.و.نسبت.به.سه.ماهه.مشابه.سال.قبل.2.

درصد.کاهش.یافته.اس��ت.و.صدور.پروانه.های.س��اختمانی.تهران.در.بهار.94.نسبت.به.

بهار.92.کاهش63.درصدی.داش��ته.اس��ت..نرخ.اجاره.بها.نیز.در.س��ه.ماه.اول.امسال.با.
شیب.مالیم.16.درصد.رشد.داشته.است.

بر.اس��اس.گزارش.فصلی.بازار.مسکن.در.تهران.که.توسط.دفتر.برنامه.ریزی،.تجهیز.

منابع.و.اقتصاد.مس��کن.ارائه.می.ش��ود،.نگاهی.به.روند.فصلی.قیمت.مسکن.از.ابتدای.

س��ال.1390.تا.پایان.بهار.س��ال.1394.در.ش��هر.تهران.حاکی.از.این.است.که.قیمت.

مس��کن.از.بهار.سال.1392.با.ثبات.نس��بی.مواجه.شده.و.در.حدود.40.میلیون.ریال.به.
ازای.هر.متر.مربع.و.دارای.نوسانات.اندک.تا.3.میلیون.ریال.بوده.است.

مقایس��ه.نرخ.رشد.قیمت.مسکن.با.تورم.عمومی.نیز.نشان.می.دهد.که.از.بهار.1392.

نرخ.رشد.قیمت.مسکن.همواره.پایین.تر.از.نرخ.رشد.تورم.بوده.و.در.نتیجه.می.توان.گفت.
قیمت.حقیقی.مسکن.کاهش.یافته.است.

.بیشترین.قیمت.به.ترتیب.متعلق.به.مناطق.1،.3،.2.و.6.و.کمترین.قیمت.متعلق.به.
مناطق.18،.17،.20.و.19.می.باشد.

شیب مالیم صعودی در اجاره بها
بررس��ی.بازار.اجاره.مس��کن.شهر.تهران.از.ابتدای.سال.1390.تا.بهار.سال.1394.نیز.
نش��ان.می.دهد.که.اجاره.بها.دارای.ش��یب.مالیم.صعودی.ب��وده.و.در.هر.فصل.به.طور.
متوس��ط.16.درصد.نس��بت.به.فصل.مشابه.س��ال.قبل.افزایش.داشته.است..همچنین.
بررسی.نوسانات.فصلی.سه.سال.اخیر.نشان.می.دهد.که.عمدتا.در.فصل.بهار.و.تابستان.

)فصول.جابه.جایی.بیش��تر.مس��تاجران(،.اجاره.بها.افزایش.می.یاب��د.و.در.فصول.پاییز.و.
زمستان.اجاره.بها.با.کاهش.یا.ثبات.مواجه.می.شود.

در.فصل.بهار.1394.نیز،.اجاره.بها.نسبت.به.فصل.قبل.و.فصل.مشابه.قبل.به.ترتیب.

با.افزایش.10.6و.11.5درصدی.به.حدود.22.6.هزار.تومان.به.ازاء.هر.مترمربع.رس��یده.

اس��ت.که.بیشترین.اجاره.بها.به.ترتیب.متعلق.به.مناطق.1،.3،.2.و.6.و.کمترین.قیمت.
متعلق.به.مناطق.19،.18،.20.و.17.می.باشد.

کاهش 22 درصدی معامالت در فصل بهار
بررس��ی.روند.فصلی.تعداد.معامالت.ثبت.ش��ده.واحدهای.مس��کونی.در.شهر.تهران.
حاکی.از.این.اس��ت.که.در.فصل.زمس��تان.س��ال.گذش��ته.تعداد.معام��الت.واحدهای.
مس��کونی.افزایش.و.در.پی.آن.در.فصل.بهار.)به.دلی��ل.تعطیالت.فروردین.ماه(.تعداد.
معامالت.تاحدودی.کاهش.می.یابد..بر.این.اس��اس.تعداد.معامالت.ثبت.ش��ده.در.شهر.
تهران.در.بهار.سال.جاری.نسبت.به.فصل.زمستان.سال.قبل.حدود.19/1.درصد.کاهش.
یافته.اس��ت..همچنین.تعداد.معامالت.در.فصل.بهار.س��ال.جاری.نس��بت.به.بهار.سال.

1393.نیز.حدود.22/5.درصد.کاهش.و.به.عدد.34696.رسیده.است.
بیشترین تعداد معامالت در واحدهای مسکونی نوساز

توزیع.واحدهای.مسکونی.معامله.شده.در.شهر.تهران.بر.حسب.سن.بنا.در.دامنه.های.

مختلف.نش��ان.می.دهد.که.بیش��ترین.تعداد.معامالت.در.واحدهای.مس��کونی.نوساز.با.

عمر.کمتر.از.5.س��ال.)با.س��هم.بیش.از.53.درصدی(.و.کمترین.تعداد.معامالت.نیز.در.

واحدهای.مسکونی.با.عمر.بیش.از.20.سال.)با.سهم.6.درصدی(.صورت.پذیرفته.است..

همچنین.مقایس��ه.تعداد.معامالت.صورت.پذیرفته.در.فصل.بهار.94.نسبت.به.سال.

گذش��ته.نش��ان.می.دهد.که.در.تمامی.دامنه.های.س��نی،.تعداد.معامالت.کاهش.یافته.

کاهش ۴ درصدی قیمت مسکن؛ افزایش اندک اجاره بها
بر اساس گزارش فصلی بازار مسکن در تهران



ش
زار

گـ

203

95
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

یور
شهر

..
�م
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

اس��ت.که.بیش��ترین.میزان.کاهش.مربوط.به.دامنه.بنا.با.عمر.کمتر.از.5.س��ال.).24.
درصد(.می.باشد.

بیشترین سهم معامالت با ارزان ترین  ها
بیش��ترین.سهم.تعداد.معامالت.انجام.ش��ده.بر.حسب.قیمت.یک.مترمربع.در.فصل.
بهار1394.به.ترتیب.در.بازه.های.20.تا.30.میلیون.ریال.)28.درصد(،.30.تا.40.میلیون.
ری��ال.)25.درصد(.و.40.ت��ا.50.میلیون.ریال.)16.درص��د(.و.کمترین.تعداد.معامالت.
ب��ه.ترتی��ب.در.بازه.های.کمتر.از10.میلیون.ریال.)1.درص��د(.و.70.تا.80.میلیون.ریال.

)3درصد(.می.باشد.
مقایس��ه.تعداد.معامالت.صورت.پذیرفته.در.فصل.بهار.1394.نس��بت.به.بهار.س��ال.
1393.نی��ز.نش��ان.دهنده.کاهش.تع��داد.معامالت.در.تمامی.بازه.ه��ا.)به.جز.54.درصد.
افزای��ش.در.آپارتمان.های.کمتر.از.مت��ری.ده.میلیون.ریال.و.18.درصد.افزایش.در.بازه.
بیش��تر.از.متری.80.میلیون.ریال(.اس��ت؛.تعداد.معامالت.در.آپارتمان.های.با.ارزش.40.

تا.60.میلیون.ریال.به.ازاء.هر.مترمربع.بیشترین.کاهش.)31.درصد(.را.داشته.است.
بیشترین تعداد معامالت در واحدهای 50 تا 70 مترمربع

توزیع.واحدهای.مسکونی.بر.حسب.متراژ.نشان.می.دهد.که.بیشترین.تعداد.معامالت.

در.واحدهای.مس��کونی.با.مس��احت.50.تا.70.مترمربع.)34.درصد(.ثبت.شده.و.در.اکثر.
موارد.با.افزایش.متراژ.واحدها،.تعداد.معامالت.نیز.کاهش.یافته.است.

در.بهار.1394.نس��بت.به.بهار.1393.در.همه.س��طوح،.تعداد.معامالت.کاهش.یافته.

و.بیش��ترین.کاهش.مربوط.به.واحدهای.مس��کونی.با.مساحت.کمتر.از.50.مترمربع.)با.

کاهش.حدود.26.درصدی(.و.کمترین.کاهش.مربوط.به.واحدهای.مسکونی.با.مساحت.
باالی.170.مترمربع.)17.درصد(.بوده.است.

همچنین.بیش��ترین.تعداد.معامالت.واحدهای.مس��کونی.در.بازه.های.قیمتی.130.تا.

220.و.کمتر.از.130.میلیون.تومان.)به.ترتیب.با.سهم.20.و.29.درصدی(.انجام.شده.و.
هر.چه.بازه.های.قیمتی.باالتر.رفته.است،.تعداد.معامالت.کاهش.یافته.است.

کاهش٦3 درصدی صدور پروانه های ساختمانی پایتخت
بررس��ی.تعداد.پروانه.های.س��اختمانی.ش��هر.تهران.حاکی.از.این.اس��ت.که.پس.از.
طی.یک.روند.کاهش��ی.از.بهار.س��ال.1392،.تعداد.واحدهای.مسکونی.در.پروانه.های.
ساختمانی.در.فصل.بهار.1394.و.دو.فصل.قبل.از.آن.در.حدود.20.هزار.واحد.مسکونی.
ثابت.و.درکمترین.میزان.خود.بوده.اند؛.به.طوری.که.در.فصل.بهار.1394،.نسبت.به.بهار.

1393.و.1392.به.ترتیب.حدود.24.و63.درصد.کاهش.یافته.است.
به.گزارش.پایگاه.اطالع.رس��انی.وزارت.راه.وشهرس��ازی،.در.طی.س��ال.های.گذشته.
بیش.از.40.درصد.از.واحدهای.مسکونی.در.پروانه.های.ساختمانی.صادره.در.شهر.تهران.
جایگزین.واحدهای.تخریبی.شده.اند.و.در.واقع.به.واحدهای.موجود.اضافه.نمی.شوند.

آمار.صدور.پروانه.های.س��اختمانی.در.کلیه.مناطق.شهری.بر.اساس.آخرین.اطالعات.

نی��ز.حاکی.از.این.اس��ت.که.هر.چند.پ��س.از.طی.یک.روند.نزول��ی.در.آمار.واحدهای.

مسکونی.در.پروانه.های.ساختمانی،.در.فصل.پائیز.و.زمستان.1393.تا.حدودی.این.آمار.

افزایش.یافته.اس��ت،.ولی.واحد.مسکونی.در.پروانه.های.س��اختمانی.در.فصل.زمستان.

1393.نس��بت.ب��ه.زمس��تان.1392.و.1391.به.ترتیب.ح��دود.30.و.44.درصد.کاهش.
یافته.است.

شاخص سرمایه گذاری منفی در ساختمان های جدید
برای.س��نجش.میزان.س��رمایه.گذاری.در.بخش.مسکن.از.شاخص.سرمایه.گذاری.در.

ساختمان.های.جدید.توسط.بخش.خصوصی.در.مناطق.شهری.بهره.گرفته.می.شود.
بررس��ی.نرخ.رش��د.س��رمایه.گذاری.صورت.گرفته.در.بخش.مس��کن.توسط.بخش.
خصوصی.در.مناطق.ش��هری.کش��ور.به.قیمت.ثابت.بر.اساس.آخرین.اطالعات.منتشر.
شده.نشان.می.دهد.که.سرمایه.گذاری.کل.در.بخش.مسکن.در.مناطق.شهری.در.همه.
فصول.س��ال.1392.و.1393.نسبت.به.فصول.مشابه.سال.قبل.عموما.دارای.نرخ.رشد.
منفی.بوده.اس��ت؛.به.طوری.که.این.س��رمایه.گذاری.در.9.ماهه.اول.سال.1393.نسبت.
به.9.ماهه.اول.سال.1392.و.1391.به.ترتیب.حدود.4.و.8.درصد.کاهش.یافته.است.

ارزش افزوده منفی بخش مسکن
برای.س��نجش.ارزش.افزوده.بخش.مسکن،.از.دو.متغیر.ارزش.افزوده.ساختمان.های.
اجرا.ش��ده.توسط.بخش.خصوصی.و.ارزش.افزوده.خدمات.مستغالت،.خدمات.حرفه.ای.

و.تخصصی.استفاده.شده.است.
.بررسی.میزان.رشد.اجزاء.تولید.ناخالص.داخلی.نشان.می.دهد.که.با.وجود.بهبود.نرخ.
رش��د.اقتصادی.از.6.8-.درصد.در.س��ال.1391.به.1.9-.درصد.در.سال.1392.و.حدود.
3.درصد.در.س��ال.1393،.نرخ.رشد.ارزش.افزوده.ساختمان.توسط.بخش.خصوصی.در.
س��ال.های.1392.و.1393.به.ترتیب.7.5-.و.2.1-.و.نرخ.رش��د.ارزش.افزوده.خدمات.
مستغالت،.خدمات.حرفه.ای.و.تخصصی.نیز.در.دو.سال.مذکور.به.ترتیب.0/3�.و.0/4�.

بوده.است.
سیر نزولی نرخ رشد دستمزد در بخش ساختمان

بررسی.سه.بازار.عمده.مصالح.و.نهاده.های.ساختمانی.نشان.می.دهد.که.قیمت.سیمان.

در.12.ماه.اخیر.از.اردیبهش��ت.ماه.1393.نس��بت.به.مدت.مش��ابه.سال.قبل،.حدود.21.

درصد.افزایش.یافته.و.در.خرداد.ماه.1394.قیمت.سیمان.برابر.با.خرداد.سال.قبل.بوده.
و.قیمت.آن.توسط.دولت.افزایشی.نداشته.است.

بررسی.ش��اخص.بهای.خدمات.ساختمانی.حاکی.از.سیر.نزولی.نرخ.رشد.دستمزد.در.

بخش.س��اختمان.می.باش��د.به.طوری.که.در.اردیبهش��ت.1394.نرخ.رشد.آن.در.حدود.

16.درصد.بوده.اس��ت..ولی.قیمت.آهن.آالت.در.کش��ور.به.دلیل.کاهش.قیمت.جهانی.

فوالد،.طی.حدودا.دو.س��ال.گذش��ته.همواره.کاهش.یافته.به.طوری.که.متوسط.قیمت.

یک.کیلوگرم.آهن.آالت.از.23.هزار.ریال.در.خرداد.ماه.1392.به.حدود.16.4.هزار.ریال.
در.خرداد.ماه.1394.کاهش.یافته.است.

شاخص قیمت مسکن در پایین ترین جایگاه
به.گزارش.پایگاه.اطالع.رسانی.وزارت.راه.وشهرسازی،.بررسی.بازارهای.رقیب.بخش.
مسکن.در.کنار.نرخ.تورم.عمومی.نشان.می.دهد.که.این.بازارها.از.نوسان.کمی.برخوردار.
بوده.و.حتی.با.کاهش.شاخص.و.قیمت.مواجه.شده..اند.به.طوری.که.در.بهار.سال.1394.
نس��بت.به.ماه.مشابه.س��ال.قبل،.نرخ.رشد.شاخص.کل.بورس،.س��که.و.ارز.به.ترتیب.
برابر.با.13-.،.4-.و.3.درصد.بوده.اس��ت؛.این.در.حالی.اس��ت.که.در.همین.دوره.نرخ.
تورم.عمومی.نقطه.به.نقطه.حدود.16.2.درصد.و.نرخ.س��ود.س��پرده.های.بانکی.یکساله.

و.باالتر،.20.درصد.بوده.است.
همچنین.بررس��ی.روند.شاخص.های.بازار.مس��کن.در.کنار.بازار.دارایی.های.رقیب.و.
ش��اخص.قیمت.کاالها.و.خدم��ات.عمومی.)با.100.در.نظر.گرفتن.ش��اخص.و.قیمت.
دارایی.ها.در.فروردین.ماه.س��ال.1390(.نش��ان.می.دهد.که.در.فصل.بهار.س��ال.1394.
نس��بت.به.بهار.سال.1390،.ش��اخص.نرخ.ارز.در.باالترین.و.شاخص.قیمت.مسکن.در.
پایین.ترین.جایگاه.قرار.گرفته.و.ش��اخص.های.بورس.و.س��که.نی��ز.تقریبا.با.نرخ.تورم.

عمومی.برابر.شده.اند.

بر اسـاس گـزارش فصلی بازار مسـکن در تهران 
که توسـط دفتر برنامه ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد 
مسـکن ارائه می شـود، نگاهی به روند فصلی قیمت 
مسـکن از ابتـدای سـال 1390 تا پایان بهار سـال 
139۴ در شـهر تهران حاکی از این است که قیمت 
مسکن از بهار سال 1392 با ثبات نسبی مواجه شده 
و در حـدود ۴0 میلیون ریال بـه ازای هر متر مربع  و 

دارای نوسانات اندک تا 3 میلیون ریال بوده است.
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پنجره.ایرانیان:.7.تیرماه.1394.دکتر.ش��کرچی.زاده.در.نشس��ت.خبری.با.اصحاب.

رس��انه.آخری��ن.اقدامات.و.فعالیت.ه��ای.تحقیقات��ی.مرکز.تحقیقات.راه،.مس��کن.و.

شهرس��ازی.را.تشریح.کرد..در.این.نشست.که.با.حضور.جمعی.از.مسئوالن.این.حوزه.

برگزار.ش��د،.مسائل.مختلف.مرتبط.با.مس��کن.شهرسازی.مورد.بحث.قرار.گرفت..در.
ادامه.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.را.از.این.نشست.می.خوانید:

 شکرچی زاده: به تحقیقات نگاه راهبردی داریم
به.گزارش.نشریه.پنجره.ایرانیان.رئیس.مرکز.تحقیقات.راه،.مسکن.و.شهرسازی.در.
این.نشس��ت.خبری.که.با.حضور.معاون.آموزش.و.توسعه.فناوری،.تعدادی.از.مدیران.
و.کارشناسان.تحقیقاتی.و.جمع.کثیری.از.نمایندگان.رسانه.های.جمعی.برگزار.می.شد،.
با.تاکید.بر.اهمیت.انتش��ار.نتایج.حاصل.از.فعالیت.های.علمی.و.تحقیقاتی.مرکز.گفت:.
»هم.اکنون.نگاه.ویژه.و.راهبردی.به.مقوله.تحقیقات.داریم.و.در.این.راستا.در.وزارت.
راه.و.شهرسازی.نیز..شورای.عالی.تحقیقات.و.آموزش.تشکیل.شده.است.که.ریاست.
این.ش��ورا.بر.عه��ده.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.و.قائم.مقام.آن.رئی��س.مرکز.تحقیقات،.
راه.مس��کن.و.شهرس��ازی.است..مرکز.تحقیقات.راه،.مس��کن.و.شهرسازی.عالوه.بر.
انجام.پروژه.های.علمی.و.تحقیقاتی.به.عنوان.مهمترین.تکلیف.خود،.در.حوزه.تدوین.
مقررات.ملی.س��اختمان،.آموزش.و.توسعه.فناوری،.گواهینامه.فنی.و.تاییدیه.فنی.و....

نیز.فعال.است.«

وی.ب��ا.تاکید.ب��ر.اهمیت.تدوی��ن.مقررات.ملی.س��اختمان.اف��زود:.»مقررات.ملی.

س��اختمان.که.در.این.مرکز.بررسی.و.وضع.می.شود.یک.سند.ملی.و.الزم.االجرا.برای.

حوزه.ساخت.و.ساز.کشور.است.که.در.این.دوره.تدوین.این.مقررات.به.مرکز.تحقیقات.
راه،.مسکن.و.شهرسازی.واگذار.شده.است.«

 احمدی: مقررات ملی سـاختمان نقش بسزایی در تامین سالمت و ایمنی 
جامعه دارد

دکت��ر.احمدی.رئیس.ش��ورای.تدوین.مقررات.ملی.س��اختمان.مرکز.تحقیقات.راه،.

مس��کن.و.شهرسازی.نیز.در.تشریح.اقدامات.و.فعالیت.های.این.دفتر.به.عنوان.یکی.از.

محورهای.موضوعی.این.نشست.گفت:.»در.شرایط.حاضر.نیاز.داریم.تا.به.مجموعه.ای.

از.قوانی��ن.الزم.االجرا.برای.تأمین.آس��ایش،.ایمنی.و.دوام.در.س��اختمان.ها.با.رعایت.

اس��تانداردهای.محیط..زیس��تی.و.بهداش��تی.و.ایمنی.دسترسی.داش��ته.باشیم.و.این.

مجموعه.را.به.صورت.یک.مجموعه.نرم.افزاری.در.اختیار.مجریان.قرار.دهیم..مقررات.

ملی.ساختمان.نقشی.تاثیرگذار.در.تأمین.سالمت.و.ایمنی.جامعه.بر.عهده.دارد؛.چراکه.

بزرگترین.س��رمایه.گذاری.های.عمرانی.در.کشور.در.حوزه.ساختمان.به.انجام.می.رسد.
و.با.ضابطه.مند.شده.آن.از.طریق.مقررات.ملی،.می.توان.ایمنی.جامعه.را.تأمین.کرد.

دکتر.احمدی.ادامه.داد:.ش��ورای.تدوین.مقررات.ملی.ب��ا.25.نفر.از.بزرگان.صنعت.

س��اخت.و.س��از.کش��ور،.فعالیت..گس��ترده.ای.را.برای.اصالح،.بهبودبخشی.و.تکمیل.

تدوین مقررات ملی ساختمان
گزارش اختصاصی خبرنگار نشریه پنجره ایرانیان از نشست خبری رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
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مقررات.به.انجام.می.رس��اند.و.تالش.دارد.تا.این.مقررات.را.با.ش��رایط.متغیر.صنعت.
ساخت.و.ساز.کشور.تطبیق.دهد.

ای��ن.مقررات.در.زمینه.های.مربوط.به.ایمنی.در.برابر.آتش.س��وزی،.س��اختمان.های.

بتنی،.س��اختمان.های.فوالدی،.صنعتی.س��ازی.ساختمان،.لوله.کش��ی.گاز،.روش.های.

نگهداری.و.تعمیر..س��اختمان.های.موجود،.در.حال.اعمال.تغییراتی.است.تا.با.شرایط.
خاص.کشور.از.نظر.توسعه.وفق.یابد.

رئی��س.ش��ورای.تدوین.مقررات.ملی.س��اختمان.مرک��ز.تحقیقات.راه،.مس��کن.و.

شهرس��ازی.ایجاد.سامانه.ارتباطی.برای.جلب.مش��ارکت.مهندسان.و.متخصصان.در.

نقاط.مختلف.کش��ور.را.به.منظور.دریافت.نظرات.و.دیدگاه.ها.و.آگاهی.از.مشکالت.و.
راهکارهای.پیشنهادی.از.جمله.اقدامات.مهم.این.دفتر.عنوان.کرد.

در.ادامه،.س��امانه.مقررات.ملی.س��اختمان.و.نحوه.بهره.برداری.از.اطالعات.موجود.

در.این.س��امانه.تشریح.شد..در.همین.رابطه،.آخرین.تغییرات.مقررات.ملی.ساختمان،.

استفاده.از.دیدگاه.های.مهندسان.جوان.کشور،.امکان.حضور.متخصصان.و.عالقمندان.

در.تاالرهای.گفتگو.و.پرس��ش.و.پاسخ.های.متداول.از.ش��اخصه.های.این.سامانه.بود.
که.به.آن.اشاره.شد.

 بختیاری: بانک اطالعاتی تخصصی ساختمان راه اندازی می شود
در.ادامه.این.نشست.دکتر.بختیاری.معاون.آموزشی.و.توسعه.فناوری.مرکز.تحقیقات.
راه.،.مس��کن.و.شهرسازی.گفت:.دسترس��ی.جامعه.فنی.و.مدیران.به.اطالعات،.برای.
برنامه.ریزی.و.پژوهش.امری.ضروری.اس��ت..معاونت.آموزش.و.توسعه.فناوری.مرکز.
تحقیقات.راه،.مس��کن.و.شهرسازی.نیز.به.همین.منظور،.ایجاد.و.مدیریت.بانک.های.
اطالعات��ی.تخصص��ی.را.در.دس��تور.کار.قرار.داده.اس��ت.ک��ه.در.مجموعه.مدیریت.

اطالعات.راه،.مسکن.و.شهرسازی.در.حال.انجام.می.باشد..
وی.ایجاد.بانک.اطالعات.راه،.مس��کن.و.شهرس��ازی،.مدیریت.شبکه.شتابنگاری.
و.س��امانه.اطالعات.پژوهش��ی.وزارت.راه.و.شهرسازی.را.از.دس��تاوردهای.مهم.این.
معاونت.برش��مرد.و.گفت:.بانک.اطالعاتی.قیر.و.آس��فالت.نیز.کار.جدیدی.است.که.با.
تالش.همکارانمان.در.مرکز.تحقیقات.راه،.مسکن.و.شهرسازی.به.انجام.رسیده.است.

 رشیدی اقدم: اطالعات ساختمان در اختیار جامعه قرار می گیرد
مهندس.رش��یدی.اقدم.مدیر.مرکز.اطالعات.راه،.مسکن.و.شهرسازی.نیز.در.تکمیل.
این.بخش.به.معرفی.ویژگی.های.هر.یک.از.بانک.ها.و.س��امانه.های.یاد.شده.پرداخت.
و.گفت:.مدیریت.اطالعات.راه،.مس��کن.و.شهرس��ازی.ب��ا.جمع.بندی.اطالعات.اخبار.
و.اطالعات��ی.که.به.صورت.تخصصی.در.حوزه.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.اس��ت،.این.
اطالع��ات.را.در.اختی��ار.جامعه.متخص��ص.و.دیگر.مخاطب.خود.ق��رار.می.دهد..وی.
استخراج.گزارش.های.مدیریتی.به.منظور.تعیین.نقشه.راه.پژوهشی.کشور.را.از.مزایای.

سامانه.اطالعات.پژوهشی.عنوان.کرد.
 عقیل قدیم: 30درصد هزینه های راه های کشور مربوط قیر است

مهن��دس.عقیل.قدیم.کارشناس.ارش��د.بخش.قیر.و.آس��فالت.مرک��ز.تحقیقات.راه،.

مس��کن.و.شهرس��ازی.در.بخش.دیگری.از.این.نشست.خبری.با.بیان.این.مطلب.که.

30.درصد.هزینه.های.راه.های.کشور.مربوطه.به.قیر.و.کیفیت.آن.است،.توجه.و.حفظ.
این.کیفیت.را.از.اولویت.های.وزارت.راه.و.شهرسازی.عنوان.کرد.

وی.اف��زود:.جایگزینی.قیرهای.محل��ول.با.قیرهای.امولس��یونی.و.دوجداره.کردن.

تانکره��ای.حم��ل.قیر.از.اقدامات.مهم.مدیریت..قیر.و.آس��فالت.مرک��ز.تحقیقات.راه،.

مس��کن.و.شهرسازی.است..در.همین.رابطه،.با.روسازی.جاده.ها،.قیرهای.امولسیونی..

که.بر.قیرهای.محلول.ارجحیت.دارند.،.موجب.افزایش.عمر.و.کیفیت.روسازی.جاده.ها.
و.افزایش.ایمنی.خواهند.شد.

قدیم.ادامه.داد:.امروز.در.کش��ور.کارخانه.آس��فالتی.وجود.ندارد.که.بدون.گواهینامه.

فنی.مرکز.قراردادی.با.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.داش��ته.باش��د..با.حمایت.هایی.که.در.

دوره.جدید.وزارت.راه.و.شهرسازی.به.عمل.آمده.است.توانسته.ایم.به.این.مهم.بیشتر.
از.قبل.دست.یابیم.

وی.با.اش��اره.به.مش��کالت.تانکرهای.معمولی.حمل.قیر.گفت:.با.حمل.قیر.توسط.

این.تانکرهای.معمولی،.هزینه.زیادی.اتالف.می.ش��ود،.بدین.معنا.که.برای.گرم.شدن.

دوباره.قیر،.الزم.اس��ت.تا.س��وخت.مصرف.شود.و.هم.اینکه.گرم.کردن.دوباره.قیرها،.

موجب.کاهش.کیفیت.آنها.می.ش��ود..قدیم.افزود:..طبق.هدف.گذاری.انجام.شده.الزم.

اس��ت.تا.پایان.س��ال.تعداد.3200.دستگاه.تانکر.دوجداره.حمل.قیر.در.ناوگان.حمل.و.
نقل.جاده.ای.کشور.داشته.باشیم.که.این.رقم.فعال.380.دستگاه.است.

 بیت اللهی: 351 زلزله باالی 5.5 ریشتر در کشور ثبت شده است
دکتر.بیت.اللهی.رئیس.بخش.زلزله.شناس��ی.مهندسی.و.خطرپذیری.مرکز.تحقیقات.
راه،.مس��کن.و.شهرسازی.نیز.در.این.نشس��ت.با.ذکر.این.مطلب.که.351.زلزله.باالی.
5.5.ریش��تر.در.کش��ور.ثبت.شده.است،.گفت:..این.در.ش��رایطی.است.که.از.حدود.یک.
میلیون.پالک.رس��می.ساختمان،.200.هزار.واحد.در.بافت.فرسوده.قرار.دارد..همچنین.
از.حدود.نزدیک.به.20.میلیون.س��اختمان.موجود.در.کش��ور.11.میلیون.ساختمان.های.
بنایی.هستند؛.و.طبق.استانداردهای.جهانی.بیشترین.تلفات.ناشی.از.همین.مسئله.است.
رئیس.بخش.زلزله.شناس��ی.مهندس��ی.و.خطرپذیری.مرکز.تحقیقات.راه،.مس��کن.
و.شهرس��ازی.در.بخش.دیگری.از.س��خنان.خود،..با.معرفی.دس��تاوردهای.جدید.و.
اقدامات.مهم.انجام.شده.از.سوی.این.بخش.با.هدف.مقابله.با.مخاطرات.زلزله.گفت:.
با.همکاری.UNDP.به.یک.مدل.ریس��ک.و.کاهش.آن.دس��ت.یافته.ایم.که.در.این.
مدل.عالوه.بر.ساختمان.ها،.بافت.های.فرهنگی،.شریان.های.حیاتی.و....را.نیز.در.نظر.
گرفته.ای��م..عالوه.بر.این،.مدلی.را.بر.مبنای.ریس��ک.در.حوزه.راه.ایجاد.کرده.ایم.که.
برای.اولین.بار.در.کشور.انجام.شده.است.و.در.سطح.جهانی.نیز.کمتر.دیده.شده.است.

رونمایی از هفت دستور العمل مقاوم سازی ساختمان ها
در.ادامه،.دکتر.ش��کرچی.زاده.و.مدیران.حاضر.به.سئواالت.خبرنگاران.در.خصوص.
محورهای.این.نشس��ت.پاسخ.دادند..در.پایان.نشست.خبری.امروز،.از.7.دستورالعمل.
مقاوم.سازی.س��اختمان.های.کشور.رونمایی.شد..دکتر.خواجه.احمد.عطاری.کارشناس.
بخش.س��ازه.مرکز،.ساده.سازی.و.قابل.کاربردی.ساختن.روش.های.ارزیابی.سازه.ها.و.
نحوه.مقاوم.سازی.و.جزئیات.آن.را.به.عنوان.دیدگاه.کلی.در.تدوین.این.دستورالعمل.ها.

عنوان.کرد.
دکتر.ش��کرچی.زاده.رئیس.مرکز.تحقیقات.راه،.مسکن.و.شهرسازی.و.دکتر.احمدی.
رئیس.دفتر.مقررات.ملی.س��اختمان.از.مجموعه.دستورالعمل.های.جدید.مقاوم.سازی.
ش��امل.دس��تورالعمل.مقاوم.سازی.س��اختمان.ها.با.اس��تفاده.از.FRP،.دس��تورالعمل.
مقاوم.س��ازی.اجزای.غیرس��ازه.ای.ساختمان.ها،.دس��تورالعمل.های.ارزیابی.و.بهسازی.
لرزه.ای.س��اختمان.های.بتنی.متداول،.س��اختمان.های.آجری.متداول،.ساختمان.های.
فوالدی.متداول.موجود،.ساختمان.های.نیمه.اسکلت.موجود.و.دستورالعمل.مقاوم.سازی.
ساختمان.های.خرجینی.که.از.سوی.مرکز.تحقیقات.منتشر.شده.است،.رونمایی.کردند.

دکتـر بیت اللهی با ذکر ایـن مطلب که 351 زلزله 
باالی 5.5 ریشـتر در کشور ثبت شده است، گفت:  
این در شـرایطی اسـت کـه از حدود یـک میلیون 
پالک رسـمی سـاختمان، 200 هزار واحد در بافت 
فرسـوده قـرار دارد. همچنین از حـدود نزدیک به 
20 میلیون سـاختمان موجود در کشـور 11 میلیون 
سـاختمان های بنایی هستند؛ و طبق استانداردهای 
جهانی بیشترین تلفات ناشی از همین مسئله است.
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تریبون آزاد در خیابان قلعه مرغی
گزارش اختصاصی خبرنگار پنجره ایرانیان از کارگاه های کوچک در و پنجره ساز

صنع��ت.در.و.پنج��ره.دوجداره.یو.پی.وی.س��ی.صنعتی.نوظهور.و.ج��وان،.اما.روبه.

توس��عه.اس��ت..به.همین.جهت.اتخاذ.سیاست.های.خرد.و.کالن،.نوسان.ارز،.رکود.در.

بازار.ساخت.و.ساز.مسکن،.مسکن.مهر،.تعرفه.واردات.کاال،.سیاست.های.خرد.بازاری.

و.مردمی.و.بایدها.و.نبایدهای.ریز.و.درش��ت.دیگر،.تاثیرات.مثبت.و.منفی.متفاوتی.بر.
این.نهال.سر.برآورده.بر.جای.می.گذارد..

گذش��ته.از.ش��رکت.ها.و.کارگاه.های.بزرگ.و.برندها.و.کلیه.هیاهوهای.صنعت.در.و.

پنجره.سازی،.در.گوشه.ای.از.این.حوزه.گسترده.کارگاه.های.بسیار.کوچکی.مشغول.به.

کار.هس��تند،.که.بخش.نه.چندان.کوچک��ی.از.بدنه.اصلی.صنعت.در.و.پنجره..دوجداره.

یو.پی.وی.س��ی.را.تشکیل.می.دهند..این.کارگاه.ها.عموما.بی.خبر.از.آنچه.که.در.سطح.

کالن.این.صنعت.روی.می.دهد.و.حتی.بی.خبر.از.وجود.تش��کل.های.صنفی.مختلف،.

مشغول.به.کار.هستند؛.با.این.حال،.برغم.دوری.از.فضای.کالن.این.صنعت.و.فارغ.از.

هر.تبلیغ.و.برندسازی.و.بوق.و.شیپوری،.به.عنوان.بازوی.اجرایی.و.بخش.جدایی.ناپذیر.

محمد.دانشور

ره:
شـا

ا

در صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی آنچه بیش از همه نظرها را به خود جلب می کند، برندهای پرآوازه شرکت های بازرگانی بین المللی 
و کارگاه های بزرگ و مشهور در و پنجره ساز است. بدون تردید این ها بخش تاثیرگذار این صنعت هستند، اما همه بدنه آن را تشکیل 
نمی دهند. در کنار سرمایه های هنگفتی که در چنین شرکت هایی در جریان است، هستند کارگاه هایی که با سرمایه ای اندک راه اندازی 
شـده و در حال فعالیت می باشـند. کم نیسـتند افرادی که زندگی خود را از همین کارگاه های کوچک و با دسـتگاه هایی ارزان قیمت 
می گذرانند. با وجود این، شـاید کمتر درباره آنها شـنیده یا خوانده باشـیم؛ و آنچنان که به نظر می رسـد، تاکنون کسی به سراغ آنها 
نرفته و از حال آنها جویا نشده، و اصوال مرجع و ماوایی نیز برای رجوع این صنعتگران وجود ندارد. افزون بر این که آگاهی از شرایط 
حاکم برای این بخش  و رسـیدگی به مشـکالت آنان از وظایف دسـتگاه های ذی ربط بوده و باید دغدغه دلسوزان این صنعت باشد، 
سـاماندهی و ارتقای وضعیت صنعت در و پنجره سـازی نیز بدون در نظر گرفتن این بخش و تحت پوشـش های حمایتی، نظارتی و 
صنفی قرار دادن آنها میسـر نخواهد بود. از این منظر، پنجره ایرانیان تصمیم گرفت به متن بازار در پنجره سـازی برود و از نزدیک 
شـاهد گوشـه ای از وضعیت حاکم بر آن باشـد. آنچه در ادامه می خوانید گزارش اختصاصی خبرنگار پنجره ایرانیان، از یکی از مراکز 
تجمع چنین کارگاه هایی، یعنی خیابان قلعه مرغی است. خبرنگار ما یک روز را در میان "اوستاکارهای" خیابان قلعه مرغی گذراند و 

تالش کرد تنها گوشه ای از وضعیت آنجا را برای شما به تصویر کشد:
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این.صنعت.به.ش��مار.می.آیند..از.همین.رو.گزارش.پیش.رو.سعی.دارد.تا.به.نُه.توی.این.

کارگاه.ها.رفته.و.ببیند.در.این.کارگاه.ها.چه.می.گذرد؟.آیا.فعالیت.آنها.در.جهت.پیشبرد.

صنعت.قرار.داش��ته.یا.بدان.آس��یب.می.زند؟.و.نهایتا.با.در.اختیار.گذاشتن.تریبونی.آزاد.

برای.مدیران.این.کارگاه.های.کوچک،.از.ناگفته.ها.و.ناش��نیده.های.آنها.سر.درآورده.و.
رسانه.ای.باشد.برای.شنیدن.صدای.این.پنجره.سازان!.........................................................

خیابان قلعه مرغی کف بازار صنعت پنجره
پیدا.کردن.خیابان.قلعه.مرغی.جایی.که.کارگاه.های.ریز.و.درشت.پنجره.سازی.گرد.
هم.آمده.اند،.کار.چندان.دشواری.نبود؛.درست.اواسط.خیابان.قزوین.بعد.از.پل.نواب.و.
نرس��یده.به.دوراهی.قپان،.تابلوی.سفیدرنگ.قلعه.مرغی.که.به.سمت.چپ.اشاره.دارد.
به.چش��م.می.خورد..وارد.قلعه.مرغی.که.ش��وید،.دو.طرف.خیابان.همه.نوع.کارگاه.در.

و.پنجره.را.می.بینید..........................
.از.ابت��دای.خیابان،.یک.به.یک.وارد.کارگاه.ها.ش��دیم.و.به.گفتگو.پرداختیم..گرچه.
برخ��ی.از.آنها،.اول.کار.به.هر.دلیلی.از.مصاحبه.پرهیز.می.کردند؛.اما.به.محض.اینکه.
متقاعد.می.شدند.از.نشریه.پنجره.آمده.ایم.و.قرار.است.مشکالت.آنها.را.منعکس.کنیم،.
زبان.به.س��خن.بازکرده.و.ناگفته.ها.و.ناشنیده.های.این.صنعت.را.به.زبانی.بی.تکلف.و.

ساده.مطرح.می.کردند..
یک��ی.از.این.اس��تادکاران.داود.نام.داش��ت،.که.در.کارگاه.کوچ��ک.خود،.خط.تولید.
آلومینی��وم.و.یو.پی.وی.س��ی.را.در.کنار.هم.جای.داده.بود..او.ب��ا.ابراز.بی.اطالعی.از.
وجود.تشکلی.صنفی،.عمده.ترین.مشکل.خود.را.تامین.مواد.اولیه.پنجره.های.دوجداره.
یو.پی.وی.س��ی.و.همچنین.کمبود.سرمایه.برشمرد.و.اضافه.کرد:.»متاسفانه.سود.کار.
بس��یار.پایین.آمده.و.این.به.دلیل.افزایش.بیش.از.حد.پنجره.س��ازها.و.رکود.ساخت.و.
س��از.می.باش��د.«.وی.در.ادامه.با.اش��اره.به.تاثیر.کاهش.قیمت.پنجره،.اظهار.داشت:.
»هم��ه.این.موارد.باعث.می.ش��ود.تولیدکنندگان.قیمت.را.کاه��ش.دهند،.و.این.روند.
نهایت��ا.ب��ر.کیفیت.کاال.تاثیر.منف��ی.می.گذارد.«.وی.که.در.تولیدات.خود.از.س��ه.نوع.
پروفیل.استفاده.می.کند،.عدم.تعرفه.مشخص.و.فقدان.نظارت.جامع.و.الزم.را.از.جمله.

مشکالت.مهم.صنعت.می.داند..
سپس.به.س��راغ.پنجره.ساز.دیگری.رفتیم.که.چند.باب.جلوتر.واقع.شده.بود..دانیال.
که.در.کارگاهی.به.تولید.پنجره.های.دوجداره.یو.پی.وی.سی.مشغول.است،.در.آشفته.
بازار.این.صنعت.نقش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.را.بسیار.تاثیرگذار.دانست.و.اضافه.کرد:.
»شما.می.توانید.صدای.چنین.کارگاه.هایی.باشید.و.آن.را.به.گوش.مسئوالن.و.مدیران.

ذیربط.برسانید.و.درصدد.رفع.موانع.موجود.برآیید.«.......................................
همچنین.بهادر،.اس��تاد.در.و.پنجره.س��ازی.که.در.کارگاه.40.متری.خود.هم.پنجره.
دوجداره.آلومینیومی.��.ترمال.برک.��.و.هم.یو.پی.وی.سی.تولید.می.کند،.ضمن.ابراز.
بی.اطالعی.از.وجود.اس��تانداردهای.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.با.تعجب.به.ما.گفت:.
»مگر.پنجره.س��ازی،.اس��تاندارد.هم.دارد.«.وی.که.کمتر.از.دو.سال.است.وارد.صنعت.
در.و.پنجره.شده،.با.اشاره.به.پنجره.های.تولید.خود،.آنها.را.از.جمله.بهترین.پنجره.های.
کش��ور.می.داند..وی.با.ابراز.تاس��ف.از.عدم.ساخت.و.ساز.در.کشور.عنوان.کرد:.»از.4.
ماه.پیش.تا.کنون.هیچ.پروژه.و.سفارش��ی.نداش��ته.ایم.و.چش��ممان.نیز.آب.نمی.خورد.
که.در.آینده.اتفاق.تازه.ای.بیافتد.«.این.مدیر.کارگاه.در.و.پنجره.که.از.ماهیت.نش��ریه.
پنجره.اطالع.درس��تی.نداشت،.از.معدود.نسخه.های.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.که.روی.
میزش.به.چش��م.می.خورد،.ب��ه.عنوان.کاتالوگ.تبلیغاتی.یاد.می.کرد!.این.پنجره.س��از.
ضمن.اظهار.بی.اطالعی.کامل.از.وجود.مراکز.ذیصالح.در.این.صنعت،.شخص.رییس.
جمهور.را.مس��ئول.رس��یدگی.به.این.مشکالت.می.دانس��ت..وی.در.همین.خصوص.
می.گوید:.»چطور.رییس.جمهور.به.ش��هرهای.مختلف.س��فر.می.کند،.مشکالت.مردم.
آن.ش��هرها.را.بررس��ی.می.کند،.ولی.ما.پنجره.س��ازها.را.کال.رها.کرده.است!«.به.طور.
کل��ی.این.تولیدکننده.پنجره،.تنها.مرجع.رس��یدگی.به.معض��الت.موجود.را.مقام.اول.

اجرایی.کشور.می.دانست...........................................
در.ادام��ه،.کارگاه��ی.در.زیرزمین.یک.فروش��گاه.صنایع.چ��وب،.نظرمان.را.جلب.

کرد..جایی.که.با.اس��پری.مشکی.رنگ.نوشته.ش��ده.بود.»پنجره.پی..وی..سی«..وارد.

می.ش��ویم..گرچه.س��نگینی.هوای.محیط.کمی.آزاردهنده.است،.اما.سه.شریک.که.پا.

به.پای.یکدیگر.کار.می.کنند.به.چش��م.می.آیند..به.س��ختی.راضی.به.گفتگو.می.شوند..

آنها.س��ه.دوس��ت.قدیمی.هس��تند.که.از.همان.زمان.ورود.به.ای��ن.صنعت،.در.حال.

ورشکس��تگی.بوده.اند!.یکی.از.آنها.می.گوید:.»از.حدود.س��ه.س��ال.پیش.بدون.هیچ.

تخصصی.وارد.صنعت.پنجره.س��ازی.ش��دیم.و.خیلی.زود.این.حرفه.را.یاد.گرفتیم..در.

ابتدا.بازار.این.صنعت.بازار.بسیار.مناسبی.بود،.اما.اکنون.دست.در.این.صنعت.زیاد.شده.

و.هرکس.ماش��ین.خود.را.فروخته.و.با.پول.آن.پنجره.تولید.می.کند«..شریک.دوم.در.

پاس��خ.به.این.اظهار.نظر.ما.که.با.توجه.به.مواد.اولیه..موجود.در.کارگاه.و.خط.تولیدی.

که.می.بینم،.ظاهرا.از.بازار.خوبی.برخوردار.هستید،.می.گوید:.»این.روزها.برعکس.بازار.

کار،.هر.روز.فقط.پنجره.ساز.جدیدی.در.کشور.پیدا.می.شود.«.شریک.سوم.نیز.بر.افت.

ش��دید.بازار.پنجره.سازی.تاکید.داشت،.اما.از.نظر.او.توضیح.دلیل.این.شرایط.برعهده.

کارشناس��ان.اس��ت..او.برای.ما.تعریف.کرد.که.مدت.12.سال.با.تاکسی.کار.می.کرده،.

اما.چندی.پیش.به.پیشنهاد.دوستان.و.پس.از.بررسی.اجمالی.بازار.کار.این.صنعت،.به.

مدد.تس��هیالت.ناچیز.بانکی.و.فروش.تاکسی.خود.و.همت.دوستان.دیگر.این.کارگاه.

را.برپا.کرده..است..او.ادامه.داد:.»در.ابتدا.همه.چیز.خوب.بود،.سفارشات.به.حدی.بود.
که.برخی.از.آنها.را.به.دلیل.کمبود.وقت.رد.می.کردیم..اما.حاال.اوضاع.افتضاح.است.«..............................
در.ضمن.گفتگو،.پدیده.ای.بسیار.خارق.العاده!.نظرمان.را.به.خود.جلب.کرد:.پنجره.ای.

که.از.پروفیل.های.مختلف.ساخته.شده.بود!.در.این.باره.از.آنها.پرسیدیم،.در.پاسخ.گفتند:.
»بازار.بد.کار.ما.را.به.جایی.رسانده.که.برای.سود.بیشتر.از.ضایعات.استفاده.می.کنیم«.
نکت��ه.جالب.توج��ه.دیگر.اینکه.مال��کان.این.کارگاه.پنجره.س��ازی.بی.خبر.از.وجود.
تش��کل.های.صنفی.موجود،.فقدان.چنین.تشکل.هایی.در.حوزه.فعالیت.خود.را.مسبب.

این.بازار.نامطلوب.می.دانند..
وقتی.از.پله.های.ای��ن.کارگاه.زیرزمینی.باال.رفتیم،.هوای.خیابان.قلعه.مرغی.رو.به.
تاریکی.می.رفت..پنجره.سازان..قلعه.مرغی.در.حال.بستن.پنجره.یک.روز.کاری.خود.
بوده.و.ما.در.حال.ترک.خیابان.قلعه.مرغی.بودیم..اما.س��وال.های.بس��یاری.ذهن.ما.را.

به.خود.مشغول.کرده.بود:
�.چه.کس��ی.پاسخگوی.زیان.های.ناشی.از.فعالیت.افراد.غیر.ماهر.در.چنین.مشاغل.
تخصصی.است؟.زیان.هایی.که.هم.بر.جامعه.و.هم.بر.خود.چنین.افرادی.وارد.می.شود؟
�.چه.نهادی.وظیفۀ.آموزش.و.اطالع.رس��انی.به.افرادی.را.دارد.که.می.خواهند.وارد.

چنین.حرفه.هایی.شوند؟
�.اصوال.مرکز.یا.مرجعی.باید.وجود.داش��ته.باشد.که.بر.آغاز.فعالیت.و.تداوم.فعالیت.

در.این.حرفه.نظارت.کند؟
�.به.طور.کلی.کدام.ارگان.در.قبال.کارگاه.های.غیر.استاندارد.وظیفه.نظارتی.دارد؟

�.قصور.ناآگاهی.چنین.فعاالنی.از.وجود.تشکل.ها.بر.عهده.کیست؟

در ضمـن گفتگو، پدیده ای نظرمان را به خود جلب 
کرد: پنجـره ای کـه از پروفیل های مختلف سـاخته 
شـده بود! در این باره از آنها پرسـیدیم، در پاسـخ 
گفتند: »بازار بد کار ما را به جایی رسـانده که برای 

سود بیشتر از ضایعات استفاده می کنیم«.
***

»متاسفانه سود کار بسیار پایین آمده و این به دلیل 
افزایش بیش از حد پنجره سـازها و رکود ساخت و 

ساز می باشد.«
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افتتاح پارک انرژی در محله قلهک تهران
همزمان با هفته محیط زیست از سوی شهرداری منطقه سه تهران صورت گرفت

ره:
شـا

ا

شهرداری تهران در خردادماه امسال طی مراسمی، اقدام به افتتاح پارک انرژی در بوستان خلیج فارس کرد. این مراسم که همزمان 
با هفته محیط زیسـت بود با حضور یکی از اعضای شـورای شهر تهران و مقامات شهرداری منطقه برگزار شد. با توجه به نیاز مبرم 
شهر تهران به راهکارهایی برای برون رفت از شرایط زیست محیطی وخیم فعلی، کلیه سازمان های دولتی، به ویژه شهرداری تهران، 
وظیفه خطیری را برای برنامه ریزی در این خصوص بر دوش دارند. در یکی از اقدامات شایسـته شـهرداری منطقه 3 تهران، و در 
جهـت اهداف تحقق کمپین "آسـمان آبي، زمین پاک"، این پارک در محله قلهک گشـایش یافت. آنچـه در ادامه می خوانید گزارش 

اختصاصی خبرنگار پنجره ایرانیان از این مراسم است:

ش��هرداری.تهران.در.هفته.محیط.زیست،.به.عنوان.بخشی.از.فعالیت.های.زیست.

محیطی.خود.و.در.جهت.اهداف.تحقق.کمپین."آس��مان.آبي،.زمین.پاک"،.اقدام.به.
افتتاح.پارک.انرژی.در.بوستان.خلیج.فارس.کرد..

به.گزارش.خبرنگار.نشریه.پنجره.ایرانیان،.شهرداری.منطقه.3.تهران.در.18.خردادماه،.

مراس��م.گشایش.پارک.انرژی.را.در.بوستان.خلیج.فارس،.واقع.در.محله.قلهک.برگزار.

کرد..در.مراس��م.افتتاح.پارک.انرژی.محمد.حقاني.عضو.چهارمین.دوره.ش��وراي.شهر.

تهران،.علي.محمد.ش��اعري،.رئیس.س��تاد.محیط.زیست.و.توس��عه.پایدار.شهرداري.

تهران،.سمیه.سادات.تارا.معاون.محیط.زیست.شهرداری.منطقه.3.شهرداری.تهران.و.
سید.مرتضي.روحاني.معاون.خدمات.شهري.منطقه.3.حضور.داشتند..

محمد.حقاني.به.عنوان.یکی.از.س��خنرانان.این.مراس��م.به.ایراد.سخنانی.پرداخت..

وی.در.بخش��ی.از.س��خنان.خود،.با.اش��اره.به.بحران.محیط.زیست.در.کشور،.اظهار.

داشت:.»با.توجه.به.جمعیت.80.میلیوني.کشور،.این.بحران.منحصر.به.امروز.نیست،.
بلکه.مربوط.به.گذشته.و.آینده.است«..

وی.در.ادامه.سخنان.خویش.به.تاکید.مقام.معظم.رهبري.بر.مقولۀ.محیط.زیست.و.



209

95
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

یور
شهر

..
�م
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

ش
زار

گـ

اصرار.ایشان.بر.اهتمام.ویژه.مسئوالن.به.معضالت.موجود.در.این.حوزه.اشاره.کرد.
حقاني.ضمن.ابراز.خرس��ندي.از.افتتاح.نخستین.پارک.انرژي.در.پایتخت،.گفت:.
»خوش��حالم.که.اقدامات.ارزشمندي.هر.چند.کوچک.انجام.شده.اما.قطعا.این.کار.

گامي.بزرگ.در.راستاي.حفاظت.از.محیط.زیست.خواهد.بود.«
رئیس.کمیته.محیط.زیس��ت.شوراي.اسالمي.ش��هر.تهران.اظهار.امیدواري.کرد.
که.این.اقدامات.همچنان.تداوم.یابد.تا.بتوان.از.نیروهاي.فکري.کش��ورمان.به.نحو.

مطلوب.استفاده.کرد.
عضو.چهارمین.دوره.ش��وراي.شهر.تهران،.با.بیان.اینکه.انجام.چنین.پروژه.هایي.
مي.تواند.در.کاهش.آلودگي.هوا.و.همچنین.صرفه.جویي.در.هزینه.ها.اثرگذار.باشد،.
یادآور.ش��د:.»در.ح��ال.حاضر.در.جامعه.اي.که.زندگ��ي.مي.کنیم.تک.تک.افراد.به.
این.نتیجه.رسیده.اند.که.باید.فعالیت.هاي.مطلوبي.درخصوص.بحران.محیط.زیست.

صورت.گیرد.که.امیدواریم.مسووالن.توجه.ویژه.اي.به.این.امر.داشته.باشند.«
علي.محمد.ش��اعري،.به.عنوان.یکی.دیگر.از.سخنرانان.این.مراسم،.با.اشاره.به.
بحران.جهانی.محیط.زیست،.بیان.داشت:.»انتشار.گازهاي.گلخانه.اي.و.گرم.شدن.
زمین،.انتش��ار.آلودگي.ها.و.انباش��ت.زباله،.کاهش.دسترسي.به.آب.شیرین.و.سالم،.
افزایش.جمعیت.و.نابودي.تنوع.زیس��تي،.مهمترین.مخاطراتي.اس��ت.که.در.حال.

حاضر.سیاره.زمین.را.تهدید.مي.کند.و.آن.را.به.سوي.نابودي.پیش.مي.برد.«
وي.اذعان.داش��ت:.»توسعه.انرژي.هاي.نو.را.در.بوستان.ها،.ساختمان.هاي.دولتي.
و.بخش.ه��اي.خصوصي.و.همچنین.واحده��اي.صنعتي.به.تدریج.عملیاتي.خواهیم.

کرد.و.مشوق.هایي.را.در.این.زمینه.خواهیم.داشت.«
رئیس.ستاد.محیط.زیست.و.توسعه.پایدار.شهرداري.تهران.ادامه.داد:.»امیدواریم.
که.توس��عه.انرژي.هاي.ن��و.بتواند.گامي.مهم.در.جهت.کاه��ش.آلودگي.هوا.و.نیز.

تقویت.اقتصاد.مقاومتي.باشد.«
س��میه.سادات.تارا.معاون.محیط.زیست.شهرداری.منطقه.3،.در.خصوص.احداث.
این.پارک.در.گفتگوی.اختصاصی.به.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.»این.
مجموع��ه.با.هدف.اس��تفاده.از.انرژی..های.نو.و.به.دلیل.بح��ران.کمبود.انرژی.های.
فسیلی.توسط.ستاد.محیط.زیست.و.توسعه.پایدار.شهرداری.منطقه.3.تهران.افتتاح.

شده.است..
این.پروژه.را.ش��رکت.انرژی.س��ازان.آفتاب.بدون.آس��یب.به.بافت.طبیعی.پارک.
و.به.وسیله.فناوری.های.نوین.همچون.پنل.های.خورشیدی.احداث.کرده.است«..

الزم.به.ذکر.است.که.این.پنل..های.خورشیدی.در.روز.به.ذخیره.انرژی.می.پردازند.
و.در.ساعات.اوج.مصرف،.انرژی.ذخیره.شده.در.اختیار.توانیر.قرار.داده.می.شود..

ت��ارا.در.ادامه.اظهارداش��ت:.»انرژی.کلیه.بخش.های.پارک.همچون.س��اختمان.

خلیج.فارس،.و.همچنین.آبگرم.س��رویس.های.بهداش��تی.این.مجموعه.از.پنل.های.
خورشیدی.تامین.می.شود.«

معاون.محیط.زیس��ت.ش��هرداری.منطقه.3،.ضمن.بیان.این.مطلب.که.سازمان.

محیط.زیست.ش��هرداری.منطقه.3.توانسته.به.وس��یله.پنل.های.خورشیدی.ضمن.

صرفه.جویی.در.مصرف.برق.از.این.طریق.درآمدزایی.نیز.داش��ته.باشد،.به.خبرنگار.

نشریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.»این.مجموعه.با.استقرار.بیش.از.100پنل.خورشیدی.

در.ط��ول.روز.انرژی.خورش��یدی.را.ذخیره.کرده.و.کلیه.ان��رژی.مجموعه.را.تامین.

می.کند،.و.مازاد.این.انرژی.در.س��اعت.های.پیک.مصرف.به.شرکت.توانیر.فروخته.
می.شود.«

وی.در.ادام��ه.گفت:.»در.ای��ن.پارک.یک.فواره.4.متری.وجود.دارد..که.با.انرژی.
خورشیدی.کار.می.کند..

همچنین.در.این.مجموعه.آالچیق.هایی.س��اخته.ش��ده.که.درون.آنها.تجهیزات.

الزم.برای.ش��ارژ.انواع.گوشی..های.همراه.به.وس��یله.انرژی.خورشیدی،.تعبیه.شده.

است..حتی.انرژی.ساختمان.خلیج.فارس.نیز.که.در.این.مجموعه.واقع.شده.است،.
تماما.از.این.طریق.تامین.می.شود.«
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اتالف 50 درصد انرژی مصرفی در بخش ساختمان ها
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با احمدرضا توکلی عنوان شد:

ره:
شـا

ا

تغییر الگوی مصرف انرژی یکی از موضوع های بسیار جدی کشور است که هر از چندگاه و تحت شرایطی خاص به عنوان مساله روز 
در رسـانه های سراسـری مطرح شده و البته چندی بعد فروکش می کند. اما گرمای بی سابقه امسال، یکی از آن شرایط خاصی بود که 
نظام نامناسب تولید و مصرف برق را در کشور بیش از پیش نمایان کرد. تابستان امسال با رشد قابل توجه مصرف انرژی در سراسر 
کشـور روبه رو بودیم. تا جایی که در مقاطعی مسـئوالن خبر از احتمال قطعی برق می دادند. در این میان پنجره ایرانیان به سراغ یکی 
از سـازمان های دسـت اندرکار رفت تا از وجود طرح های موجود برای رسـیدگی به این معضل اساسـی گزارشـی تهیه کند. برای این 
منظور خبرنگار نشریه به سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( رفته و با آقای مهندس احمدرضا توکلی، مجری طرح های بهینه سازی 
سـاختمان این سـازمان مصاحبه ای ترتیب داد. در این گفتگو مهندس توکلی از اقدامات انجام شده برای صرفه جویی در مصرف برق 
در بخش ساختمان و از طرح های کالن در دست اجرا مانند ساختمان های »زیروانرژی« و طرح بهینه سازی هوشمند مصرف انرژی در 

جزیره هرمز سخن گفت. شما را به مطالعه این گفتگو دعوت می کنیم:

 ساختمان ها چه میزان از انرژی مصرفی کل کشور را به خود اختصاص می دهند؟
س��اختمان.ها.در.کش��ور.ح��دود.50.درصد.ان��رژی.الکتریک��ی.را.مصرف.می.کنن��د.و.با.در.
نظ��ر.گرفت��ن.میزان.مصرف.ان��رژی.حرارتی.و.گاز.می.توان.گفت.40.درصد.انرژی.کش��ور.در.
س��اختمان.ها.مصرف.می.شود..بنابراین.الزم.است.به.س��مت.احداث.ساختمان.هایی.با.مصرف.
انرژی.کم.حرکت.کنیم..در.همین.راس��تا.س��ابا.به.عنوان.متولی.بخش.بهینه.سازی.وزارت.نیرو.
در.کش��ور،.از.اوایل.س��ال.91.مطالعه.و.بررسی.احداث.س��اختمان.»زیرو.انرژی«.را.در.دستور.

کار.قرار.داده.است.
 در خصـوص سـاختمان های »زیـرو انـرژی« و برنامه های خـود در این خصوص 

بیشتر توضیح دهید.
امروزه.اهمیت.بهینه.سازی.در.س��اختمان.ها.برای.همه.روشن.است..ساختمان.به.خودی.خود.
ارزش.اف��زوده.ایج��اد.نمی.کند.و.فقط.مصرف.کننده.اس��ت..با.توجه.به.اینکه.اکثر.کش��ورهای.

صنعتی،.احداث.س��اختمان.های»زیرو.انرژی«را.در.اولویت.ق��رار.داده.اند،.ما.نیز.می.خواهیم.از.

وابس��تگی.ساختما.ن.های.کش��ور.به.انرژی..های.فس��یلی.و.الکتریکی.که.از.طریق.شبکه.های.
سراسری.تأمین.می.شوند.بکاهیم.

در.ف��از.اول.که.مربوط.به.مطالعه.و.بررس��ی.طرح.بود،.راهکارهای.احداث.س��اختمان.زیرو.

انرژی.مورد.بررسی.قرار.گرفت.و.در.نهایت.ساختمانی.طراحی.شد.که.مصرف.انرژی.در.آن.به.

حداقل.رس��یده.و.برای.تأمین.انرژی.مورد.نیاز.این.ساختمان.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.استفاده.

خواهد.ش��د..ضمنًا.تمام.راهکارهای.بهینه.سازی.از.جمله:.عایق.کاری.دیوار.و.جداره.ها،.استفاده.
از.سیستم.های.سرمایشی.و.گرمایشی.و.روشنایی.با.راندمان.باال،.به.کارگیری.المپ.های.ال.ای.

دی.در.این.ساختمان.لحاظ.شده.است.
برای.این.منظور.در.کش��ور.پنج.منطقه.آب.و.هوایی.شناسایی.شد.که.استفاده.از.انرژی.های.
تجدیدپذیر.در.این.مناطق.بررس��ی.می.ش��ود..ساخت.یک.نمونه.س��اختمان.»زیرو.انرژی«.در.



211

95
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

یور
شهر

..
�م
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

صی
صا

خت
ی ا

گو
گفت

تهران.نیز.در.دس��ت.بررس��ی.قرار.گرفته.اس��ت..در.این.س��اختمان.نوع.چیدمان.و.استفاده.از.
تجهیزات.مناسب.و.چگونگی.به.کارگیری.انرژی.های.تجدیدپذیر.به.نمایش.گذاشته.خواهد.شد.

 آیا این امکان وجود دارد که ساخت خانه های »زیرو انرژی« عمومیت پیدا کنند و 
بخش خصوصی نیز وارد این حوزه شود؟

هدف.س��ابا.آش��نایی.مردم.با.مقوله.بهره.وری.انرژی.و.فرهنگ.سازی.در.این.زمینه.است؛.از.

همین.رو.این.طرح.ابتدا.به.صورت.پایلوت.اجرا.می.ش��ود..ازآنجاکه.در.حال.حاضر.هزینه.انرژی.

در.کشور.در.مقایسه.با.سایر.هزینه.ها.چشمگیر.نیست.و.هزینه.احداث.ساختمان»زیرو.انرژی«.

در.کش��ور.باالس��ت،.بنابراین.برای.بخش.خصوصی.به.صرفه.نخواهد.بود،.ولی.اگر.قرار.باشد.

در.س��طح.وس��یع.اجرایی.شود،.قطعًا.از.توانمندی.بخش.خصوصی.اس��تفاده.خواهیم.کرد..زیرا.

باگذش��ت.زمان.و.با.توجه.به.محدودیت.منابع.انرژی.کش��ور.مجبور.خواهیم.شد.به.این.سمت.
حرکت.کنیم.

 سـاختمان »زیـرو انرژی« چه ویژگی هایی دارد؟ بیشـتر از چه نـوع انرژی در آن 
استفاده خواهد شد؟

ما.برای.اینکه.س��اختمان»زیرو.انرژی«.داش��ته.باش��یم.در.گام.اول.باید.ساختمانی.بسازیم.

که.کم.مصرف.باش��د؛.یعنی.ابتدا.باید.س��اختمان.را.از.نظر.طراحی.و.معماری.و.شرایط.اقلیمی.

بهینه.کنیم..برای.این.منظور.باید.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.شامل.باد،.خورشید.و.زمین.گرمایی.

استفاده.کنیم..به.طور.طبیعی.طراحی.ساختمان.با.توجه.به.شرایط.آب.و.هوایی.کشور.متفاوت.

خواهد.بود؛.ولی.ازآنجاکه.ایران.در.بخش.انرژی.خورشیدی.پتانسیل.باالیی.دارد.ما.بیشتر.سهم.

انرژی.س��اختمان.را.از.این.طریق.تامین.خواهیم.کرد..قدم.دوم.اس��تفاده.از.تجهیزات.بهینه.و.

کم.مصرف.اس��ت..در.مبحث.19.مقررات.ملی.ساختمان.به.این.موضوعات.اشاره.شده.و.رعایت.

آن.در.ساخت.وس��از.اجباری.شده.است..در.این.راس��تا.درزبندی.های.مناسب،.بازیافت.انرژی.و.
بهینه.سازی.لوازم.مصرف.کننده.انرژی.بسیار.حائز.اهمیت.است.

 با در نظر گرفتن مصرف بسیار باالی برق در این روزها، و اجرای طرح های وسیع 
بـرای مدیریت بهینۀ انـرژی و کاهش این مصرف، چه برنامه هایـی در این جهت در 

بخش ساختمان پیش بینی شده است؟
ب��ا.توجه.ب��ه.مصرف.باالي.کولره��اي.گازي،.مصوبه..اي.ب��ه.منظور.ممنوعیت.اس��تفاده.از.
کولرگازي.در.ش��هرهایي.با.آب.و.هواي.خش��ک.همچون.تهران.صادر.ش��ده.اس��ت..از.سوي.
دیگر.با.توجه.به.پیش.بیني.افزایش.و.جهش.دوباره.مصرف.برق.در.روزهاي.باقیمانده.تابستان.
تدابیري.به.منظور.کاهش.اوج.مصرف.برق.در.دس��تور.کار.مس��ئوالن.وزارت.نیرو.قرار.گرفته.
اس��ت..از.این.رو.برنامه.ریزي.هایي.به.منظور.اجراي.مصوبات.دولت.و.خاموش.ش��دن.کولرهاي.

گازي.در.ساختمان.ها.و.ادارات.دولتي.آغاز.شده.است.
 کدام یک از بخش های جامعه سهم بیشتری در مصرف برق دارند؟

بر.اس��اس.ترازنامه.مصرف.انرژي.در.کش��ور.به.طور.متوسط.بالغ.بر.47.درصد.از.مصرف.برق.

کشور.متعلق.به.ساختمان.هاي.مسکوني،.تجاري.و.اداري.است.که.این.رقم.بیشترین.سهم.در.

مقایسه.با.صنعت.و.کشاورزي.است..در.ساختمان.هاي.اداري،.تجهیزات.سرمایشي.و.تهویه.هوا.

35.درصد،.بخش.روش��نایي.25.درصد،.تجهیزات.و.ماش��ین.آالت.15.درصد.و.آب.گرم.حدود.

20.درصد.در.مصرف.انرژی.س��هم.دارند..بررس��ي.در.میزان.مصرف.نش��ان.مي.دهد.13.تا.18.

هزار.مگاوات.از.برق.مصرفي.کل.کش��ور.به.سیس��تم.سرمایشي.اختصاص.دارد.و.از.این.میزان.

3.هزار.مگاوات.فقط.سیس��تم.هاي.سرمایشي.س��اختمان.هاي.اداري.است..با.توجه.به.مصرف.

باالي.برق.کولرهاي.گازي،.مصوبه..اي.به.منظور.ممنوعیت.استفاده.از.کولرگازي.در.شهرهایي.
با.آب.و.هواي.خشک.همچون.تهران.صادر.شده.است.

 آیا برنامه های شما محدود به تهران است؟
خیر،.یکی.از.طرح.های.ما.در.جزیره.هرمز.انجام.ش��ده.اس��ت..در.این.منطقه.با.بهینه.س��ازی.

تجهیزات.در.مصرف.انرژی.50.درصد.صرفه.جویی.صورت.گرفته.است.
 به چه دلیلی هرمز  برای این برنامه برگزیده شد؟

..بر.اس��اس.طرح.جهش.خلیج.فارس.از.اواخر.س��ال.91،.جزایر.جنوبی.مانند.کیش،.قش��م،.

چابهار.و.غیره،.مورد.حمایت.دولتی.قرار.گرفته.اند..س��ازمان.های.مختلفی.از.جمله.س��ابا،.سانا،.

دانش��گاه.شهید.عباسپور،.پژوهشگاه.نیرو،.شرکت.نیروی.برق.هرمزگان.و.مشاوران.خصوصی.

دس��ت.اندرکار.اجرای.طرح.جهش.خلیج.فارس.هستند..با.توجه.به.این.که.جزیره.هرمز.منطقه.

آزاد.اعالم.شد،.مدیر.عامل.توانیر.تصمیم.گرفت.تا.برای.هوشمندسازی.این.جزیره.برنامه.ریزی.

کند..بدون.تردید.با.تبدیل.این.جزیره.به.منطقه.آزاد،.ساخت.و.ساز.و.جمعیت.در.جزیره.افزایش.
پیدا.خواهد.کرد..از.این.رو.نیاز.به.انرژی.الکتریکی.نیز.بیشتر.خواهد.شد.

 در ایـن جزیـره چـه تدابیری بـرای کاهش مصـرف انرژی در بخش سـاختمان 
اندیشیده شده است؟

اقدامات.مختلفی.در.این.زمینه.انجام.ش��ده.است،.از.جمله:.پنجره.ساختمان.های.این.جزیره،.

با.پنجره.هایی.از.جنس.یو.پی.وی.س��ی.همراه.با.شیشه.دوجداره.جایگزین.شد..همچنین.سقف.

و.دیوارهای.خارجی.س��اختمان.نیز.عایق.کاری.ش��دند؛.به.گونه.ای.که.80.درصد.نور.خورش��ید.

منعکس.ش��ده.و.حرارت.آن.نف��وذ.نمی.کند..همچنین.با.اس��تفاده.از.المپ.های.ال.ای.دی.در.

سیس��تم.روشنایی.س��اختمان،.مقدار.قابل.توجهی.انرژی.نیز.در.این.بخش.صرفه.جویی.خواهد.

شد..برای.تامین.انرژی.آبگرمکن.ها.از.پنل.های.خورشیدی.استفاده.شده.است..از.آنجا.که.این.

پنل.ها.از.اشعه.یو.وی.خورشید.استفاده.می.کنند،.امکان.تامین.انرژی.الزم.در.تمام.فصول.سال.

میس��ر.خواهد.بود..به.طور.کلی.برای.هر.ساختمان.پنل.دو.کیلوواتی.خورشیدی.نصب.شده.که.
پاسخگوی.70.درصد.نیاز.ساختمان.است.

پس.از.انجام.بهینه.س��ازی،.کل.س��اختمان.با.یک.کولر.18.هزار.وات.خنک.می.شود،.چرا.که.

تلفات.از.طریق.جداره.ها.و.پنجره.کاهش.یافته.اس��ت..براس��اس.برآوردها.بالغ.بر.50.درصد.در.
مصرف.انرژی.ساختمان.های.هوشمند.شده.صرفه.جویی.می.شود.

 درصد بازگشـت سـرمایه گذاری در بخش بهینه سـازی این سـاختمان ها در چه 
سطحی است؟

هزینه.بهینه.سازی.هر.ساختمان،.در.3.تا.5.سال.باز.خواهد.گشت..البته.بسته.به.نوع.راهکار.

می.تواند.متفاوت.باش��د.که.بعضی.از.این.راهکار.ب��دون.هزینه،.بعضی.کم.هزینه.و.تعدادی.از.
راهکارها.پرهزینه.خواهند.بود.
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نصب پنجره در ساختمان های موجود 

ره:
شـا

ا
در ادامه سه شماره پیشین، در این شماره از نشریه پنجره ایرانیان بخش چهارم دستورالعمل نصب در و پنجره های یو.پی.وی.سی از 
نظر شما می گذرد. این دستورالعمل توسط گروهی از متخصصان مستقر در مرکز تحقیقات راه، مسکن و ساختمان وابسته به وزارت راه 
و شهرسازی تدوین شده است. بخش سوم از این دستورالعمل که در شماره قبلی منتشر شد، نحوه نصب پنجره را در ساختمان های 
نوساز مورد بررسی قرار داده بود. بخشی که در این شماره انتشار یافته، نصب پنجره در ساختمان های موجود را از ابعاد مختلف بررسی 
کرده و راهنمایی های الزم را ارائه می دهد. پنجره ایرانیان امیدوار اسـت با چاپ مطالبی از این دسـت، در مسیر ارتقای فضای آموزشی 

صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی، گامی هرچند کوچک برداشته باشد.

مجریان : دکتر بهروز کاری – مهندس مهدیه آبروش
همکاران: مهندس مسعود قاسم زاده، دکتر محمد تقی رضایی حریری،

 مهندس فرهنگ کوشا
مشاور: دکتر محمد جواد ثقفی

هم��ان.گونه.ک��ه.قبال.نیز.مطرح.ش��د،.در.پروژه.های.بهس��ازی،.نص��ب.پنجره.از.

حساسیت.خاصی.برخوردار.است،.زیرا.معمواًل.باید.تغییراتی.اساسی.در.وضعیت.موجود.

گشودگی.و.پنجره.موجود.انجام.گیرد.تا.امکان.نصب.پنجره.جدید.فراهم.آید..همانند.

روش.نصب.پنجره.در.س��اختمان.های.نوساز،.انتظارات.متعددی.در.خصوص.عملکرد.

پنجره.وجود.دارد..عالوه.بر.مواردی.که.در.خصوص.پروژه.های.نوسازی.مطرح.است،.

در.پروژه.های.بهس��ازی.بحث.تامین.هوای.تازه.برای.بهداش��ت.و.س��المتی.ساکنان.

از.اهمیت.خاصی.برخوردار.اس��ت،.زیرا.جایگزینی.پنجره.ه��ای.قدیمی.با.پنجره.های.

جدید.یا.افزودن.یک.پنجره.جدید.دیگر.باعث.می.شود.هوابندی.جدار.خارجی.به.طور.

چش��مگیری.بهبود.یابد..در.اکثر.س��اختمان.های.قدیمی.که.بخش.اعظم.تعویض.هوا.

از.طریق.درزهای.موجود.در.بازش��وها.صورت.می.گیرد،.این.تغییر.اساسی.و.به.تبع.آن.

کاهش.میزان.تعویض.هوا.می.تواند.به.ایجاد.مخاطرات.اساسی.برای.سالمت.و.حتی.

جان.س��اکنان.منجر.ش��ود..در.نتیجه،.الزم.است.در.این.نوع.پروژه.ها.توجه.خاصی.به.

این.موضوع.معطوف.ش��ود،.و.برای.تامین.هوای.ت��ازه،.حتمًا.دریچه.های.ورود.هوای.
تازه.در.دیوار.یا.در.قاب.پنجره.جدید.پیش.بینی.گردد..............

منبع:.سایت.انجمن.کارفرمایی.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.�.بخش.چهارم
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روش.اصلی.نصب.پنجره.ها.روی.س��فت.کاری.ساختمان.موجود.با.مصالح.بنایی.به.
شرح.زیر.است:..

الف(.پنجره.موجود.حفظ.می.ش��ود.)سیس��تم.دو.پنجره.ای(،.و.پنجره.جدید.از.داخل.
اضافه.می.شود..نصب.این.پنجره.جدید.می.تواند.به.صورت.روکار.یا.تودلی.باشد.....

ب(.پنجره.موجود.حفظ.می.ش��ود.)سیس��تم.دو.پنج��ره.ای(،.و.پنجره.جدید.از.خارج.
اضافه.می.شود:.نصب.این.پنجره.جدید.به.صورت.تودلی.خواهد.بود....

پ(.کالف.پیرامون��ی.قاب.پنجره.موجود.حفظ.می.ش��ود،.و.پنجره.جدید.داخل.قاب.
موجود.نصب.می.شود...

روش.اجرا.در.این.حالت.مشابه.روش.های.الف.و.ب.است،.و.تنها.تفاوت.در.اقدامات.
اضافی.برش.پروفیل.های.پنجره.قدیمی.خواهد.بود...

نکته.دیگر.حائز.اهمیت،.تفاوت.اساسی.برتری.مشخصات.حرارتی،.صوتی.همچنین.

هوابن��دی.مجموع��ه.پنجره.ه��ای.روش.الف.و.ب.نس��بت.به.حالت.ت��ک.پنجره.ای.
روش.های.دیگر.است....

اگ��ر.نصب.پنجره.جدید.پس.از.حذف.کامل.پنجره.قدیمی.انجام.گیرد،.الزم.خواهد.

ب��ود.اقدامات.اجرایی.)س��فت.کاری(.با.رعایت.اصولی.و.رواداری.های.تعیین.ش��ده.در.

فصل.س��وم.انجام.ش��ود..در.صورتی.که.این.روش.اجرا.مد.نظر.باش��د،.باید.مجری.

اقدامات.حذف.پنجره.قدیمی.و.ترمیم.تخریب.های.ناشی.از.آن.و.همچنین.اصالحات.
الزم.در.پنجره.موجود،.در.شرح.خدمات.قرارداد.مشخص.گردد....

۴-1 وضعیت موجود گشودگی محل نصب پنجره
قبل.از.آغاز.کار،.الزم.اس��ت.کنترل.هایی.توسط.گروه.نصب.بازشوها.برای.پذیرش.
سفت.کاری.انجام.شود،.اصول.مطرح.در.این.خصوص.در.بند.3-1.تشریح.شده.است...

۴-1-1 ابعاد و رواداری ها 
در.روش.هایی.که.پنجره.روی.سفت.کاری،.به.صورت.روکار.یا.توکار.نصب.می.شود،.
اندازه.گیری.ها.مطابق.بند.3-1-1.روی.گش��ودگی.صورت.می.گیرد،.با.این.تفاوت.که.
در.این.حالت،.رواداری.ناش��اغولی.منفی.و.مثبت.3.میلی.متر.در.کل.ارتفاع.گشودگی.
و.خط��ای.ناترازی.یا.خیز.موضع��ی.منفی.و.مثبت.3.میلی.متر.برای.گش��ودگی.های.
ب��ا.عرض.کمتر.از.2.متر.در.نظر.گرفته.می.ش��ود..برای.عرض.های.بیش��تر.از.2.متر،.

رواداری.ناترازی.منفی.و.مثبت.5.میلی.متر.است..........
در.حالتی.که.پنجره.جدید.روی.قاب.پنجره.قدیمی.نصب..شود.نیز.همین.رواداری.ها.

در.نظر.گرفته.می.شود...
۴-1-2 آماده سازی سطوح اتصال به دیوار یا پنجره های موجود  

آماده.س��ازی.س��طوح.اتصال.بس��تگی.به.محل.و.روش.نصب.پنجره.جدید.دارد..در.

بعضی.از.روش.ها،.در.صورت.امکان،.پنجره.جدید.مستقل.از.پنجره.های.موجود.است.

و.مس��تقیمًا.به.وجود.گش��ودگی.دیوار.موجود.یا.بدنه.داخلی.جدار.نصب.می.ش��ود..در.

چنین.شرایطی،.سیستم.به.دست.آمده.دو.پنجره.ای.خواهد.بود،.و.با.توجه.به.درگیری.

پنجره.با.دیوار،.آماده.سازی.سطوح.باید.با.الزامات.ارائه.شده.در.بخش.4-2-1،.مشابه.
روش.های.نصب.در.ساختمان.های.نوساز،.منطبق.باشد.........

در.صورتی.که.پنجره.جدید.روی.قاب.پنجره.موجود.نصب.شود،.الزم.است.اقدامات.

آماده.س��ازی.روی.قاب.پنجره.موجود،.مطابق.اصول.مطرح.ش��ده.در.بخش.2-2-4.،.
صورت.گیرد..

با.توجه.به.تنوع.پروفیل.های.پنجره.های.قدیمی.موجود.در.کش��ور،.روش��ن.اس��ت.

جزیی��ات.اجرایی.برای.انواع.پنجره.متفاوت.خواهد.بود.و.الزم.اس��ت،.برای.هر.مورد،.

جزییات.مناسب.توسط.گروه.طراح،.با.رعایت.اصول.مطرح.شده.در.این.راهنما،.توسط.
گروه.طراح.ارائه.گردد...

۴-2 روش های نصب پنجره 
در.ساختمان.های.موجود،.برای.نصب.پنجره.جدید.دو.روش.کلی.مطرح.است:..

-.نصب.پنجره.دوم.در.سیستم.دو.پنجره.ای.
-.نصب.پنجره.جدید.روی.قاب.پنجره.موجود

روش.دیگری.نیز.مطرح.اس��ت.که.در.آن،.پنجره.موجود.به.طور.کامل.برداش��ته،.و.

پنجره.جدید.به.جای.آن.کار.گذاشته.می.شود..هر.چند.در.این.روش.امکان.بهره.گیری.

از.نور.طبیعی.بیش��تر.از.دو.حالت.پیش��ین.اس��ت،.ولی.با.توجه.به.خرابی.هایی.که.از.

برداشتن.کامل.پنجره.قدیمی.ناشی.می.شود،.در.پروژه.های.بهسازی.سعی.می.شود.از.

روش.های.دیگر.استفاده.شود..بدیهی.است.در.صورتی.که.حذف.کامل.پنجره.قدیمی.

مدنظر.باش��د،.الزم.است.در.قرارداد.با.گروه.نصب،.مجری.اقدامات.الزم.برای.ترمیم.
سفت.کاری.و.آماده.سازی.گشودگی.برای.نصب.پنجره.جدید.مشخص.گردد..........

در.این.روش،.با.توجه.به.آن.که.تمامی.اقدامات.پس.از.ترمیم.س��فت.کاری.مش��ابه.

نصب.پنجره.توکار.در.یک.پروژه.نوس��ازی.اس��ت،.باید.تمامی.نکات.تعیین.ش��ده.در.
بخش.3-2-2.مدنظر.قرار.گیرد..

۴-2-1 نصب پنجره دوم در سیستم دو پنجره ای 
در.ای��ن.گ��روه.از.روش.های.نصب،.پنج��ره.موجود.حفظ.می.ش��ود.و.پنجره.یو.پی.
وی.س��ی.از.طرف.داخل.یا.خارج.به.مجموعه.اضافه.می.ش��ود..هر.چند.در.این.حالت.
دسترس��ی.به.پنجره.خارجی.با.مش��کالتی.همراه.است،.ولی.با.توجه.به.این.نکته.که.
در.این.حالت.اقدامات.تخریب.و.ترمیم.دیوار.به.حداقل.می.رس��د،.و.این.که.سیس��تم.
دو.پنج��ره.ای.از.نظر.عملکرد.حرارتی.و.صوتی.و.هوابندی.دارای.مزایایی.نس��بت.به.
دیگر.روش.هاس��ت،.این.روش.ها.در.بس��یاری.از.پروژه.های.بهسازی،.نسبت.به.سایر.

راه.حل.های.ممکن،.از.اولویت.باالیی.برخوردار.خواهند.بود...........
۴-2-1-1 نصب پنجره دوم سیستم دو پنجره ای به صورت روکار یا توکار 

از طرف داخل 
ای��ن.روش.نصب،.بیش��تر.زمانی.مطرح.می.ش��ود.که.اقدامات.بهس��ازی.تنها.روی.
بخش��ی.از.پنجره.های.س��اختمان.صورت.می.گیرد،.و.نگه.داشتن.پنجره.موجود.برای.
حفظ.یکنواختی.نما.ضروری.است،.یا.هنگامی.که.نمای.قدیمی.با.پروفیل.های.جدید.
همخوانی.ندارد،.و.ظاهر.اولیه.پنجره.باید.حفظ.ش��ود..در.هر.صورت،.برای.استفاده.از.

این.روش،.باید.شرایط.زیر.حاکم.باشد:....
• قابل.قبول.بودن.ظاهر،.کیفیت،.دوام.و.عملکرد.متعارف.پنجره.موجود؛

• وجود.امکان.نصب.پنجره.جدید.در.طرف.داخل؛
• امکان.دسترس��ی.و.باز.و.بس��ته.کردن.پنجره.موجود.پس.از.نصب.پنجره.جدید.
)برای.مثال،.زمانی.که.پنجره.موجود.کش��ویی.یا.با.بازشو.لوالیی.رو.به.خارج.باشد،.و.

پنجره.جدید.فرانسوی.بازشو.به.داخل.یا.کشویی.باشد(.
در.چنین.ش��رایطی،.نصب.پنجره.جدید.یا.به.صورت.روکار.از.داخل،.مطابق.ضوابط.
تعیی��ن.ش��ده.در.بخ��ش.3-2،.یا.به.صورت.ت��وکار.)تودلی(.در.قس��مت.رو.به.داخل.

گشودگی.و.مطابق.ضوابط.تعیین.شده.در.بخش.3-2-2،.انجام.می.شود..
نکته.ای.که.باید.حتمًا.به.آن.توجه.ویژه.ای.ش��ود،.تشدید.خطر.میعان.بر.روی.سطح.
داخلی.پنجره.موجود،.در.مناطق.سردس��یر.اس��ت..برای.کاهش.این.مشکل،.از.طرفی.
باید.هوابندی.پنجره.جدید.تامین.شود،.و.از.طرف.دیگر،.در.صورت.امکان،.در.فضای.
میان.دو.پنجره.مواد.رطوبت.گیر.پیش.بینی.ش��ود،.و.در.اوقات.س��رد.س��ال،.به.صورت.

منظم،.تجدید.گردد.تا.کارآیی.الزم.را.حفظ.کند.....
بدیهی.اس��ت.در.این.روش،.وضعیت.پنجره.موجود.باید.مناس��ب.باشد،.و.بتواند.به.

تنهایی.آب.بندی.بخش.نور.گذر.دیوار.را.تامین.کند..
۴-2-1-2 نصب پنجره دوم به صورت توکار )یا تودلی( از طرف خارجی

این.روش.نصب،.بیش��تر.زمانی.مطرح.می.شود.که.الزم.است.هزینه.ها.کاهش.یابد.

و.از.تخریب.دیوار.و.نما.اجتناب.ش��ود،.یا.امکان.نصب.پنجره.به.صورت.دیگر.ممکن.
نباشد..در.هر.صورت،.برای.استفاده.از.این.روش،.باید.شرایط.زیر.حاکم.باشد:..

• قابل.قبول.بودن.کیفیت،.دوام.و.عملکرد.متعارف.پنجره.موجود؛
• لزوم.کاهش.هزینه.ها.و.اجتناب.از.تخریب.دیوار.و.نما؛.
• عدم.وجود.امکان.نصب.پنجره.جدید.در.طرف.داخل؛

• وجود.امکان.نصب.پنجره.جدید.در.طرف.خارج؛
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• امکان.دسترسی.و.باز.و.بسته.کردن.پنجره.جدید.پس.از.نصب.)برای.مثال،.زمانی.

که.پنجره.موجود.کش��ویی.یا.با.بازش��و.لوالیی.فرانس��وی.رو.به.داخل.باشد،.و.پنجره.
جدید.با.بازشو.لوالیی.به.خارج.یا.کشویی.باشد(.

در.این.روش.نصب،.الزم.است.اقدامات.اجرایی.مطابق.اصول.تعیین.شده.در.بخش.

3-2-2.انجام.ش��ود..در.این.حالت.نیز،.تشدید.خطر.میعان.روی.سطح.داخلی.پنجره.

جدید،.در.مناطق.سردس��یر،.مطرح.است..البته،.در.صورتی.که.هوابندی.پنجره.جدید.

مناسب.باشد،.این.خطر.تا.حد.زیادی.مرتفع.می.شود،.ولی.کماکان.توصیه.می.شود.در.
فضای.بین.دو.پنجره.مواد.رطوبت.گیر.پیش.بینی.شود.....

۴-2-2 نصب پنجره جدید روی قاب پنجره موجود
نصب.پنجره.روی.قاب.موجود.غالبا.در.صورتی.انجام.می.گیرد.که.اجرای.سیس��تم.
دو.پنج��ره.ب��ه.دالیلی،.مانند.کم.ب��ودن.ضخامت.دیوار.یا.ناممکن.بودن.باز.و.بس��ته.
کردن.و.نظافت.پنجره.ها،.وجود.نداشته.باشد.یا.به.دالیلی.تخریب.و.ترمیم.دیوار.برای.

جایگزینی.پنجره.قدیمی.با.پنجره.جدید.امکان.پذیر.نباشد....
بدیهی.اس��ت.این.روش.نصب.تنها.در.صورتی.قابل.اجراس��ت.که.چارچوب.موجود.
)کالف.پیرامونی.قاب(.در.وضعیت.مناسب.و.عاری.از.پوسیدگی.جدی.باشد..بخشی.از.
چارچوب.موجود.که.از.اهمیت.خاصی.برخوردار.است،.قسمت.زیر.پنجره.می.باشد،.که.

باید.با.دقت.خاصی.بازرسی،.و.از.سالمت.آن.اطمینان.حاصل.شود..
در.این.روش.نصب،.الزم.است.عالوه.بر.بیرون.آوردن.قسمت.های.بازشو.و.شیشه.ها،.
وادارها.و.سایر.اجزای.میانی.پنجره.ها.نیز،.پس.از.انجام.برش.های.الزم،.حذف.شوند.....
در.این.روش.نصب،.الزم.است.یک.فاصله.5.میلی.متری.میان.پنجره.جدید.و.قاب.

پنجره.قدیمی.در.نظر.گرفته.شود،.که.با.حالت.های.قبلی.متفاوت.است..
کنترل.رواداری.های.ابعادی.درگاه.ها،.باید.بر.مبنای.اندازه.های.روی.نقشه،.و.پس.از.

کم.کردن.ضخامت.پیش.بینی.شده.برای.اندود.احتمالی.صورت.گیرد.....

ابت��دا.باید.با.یک.اندازه.گیری.دقیق،.اطمینان.حاصل.ش��ود.که.ابعاد.پنجره.جدید.با.

ابعاد.گش��ودگی.آزاد.چارچوب.قدیمی،.با.احتس��اب.یک.فاصله.اضافی.حداقل.5.میلی.
متر.در.تمام.جهات.پیرامون.آن.منطبق.است.

سپس،.پنجره.جدید.یا.چارچوب.آن.به.تنهایی،.در.داخل.چارچوب.قدیمی.قرار.داده.

می.ش��ود..در.این.حالت،.وزن.پنجره.یا.چارچوب.جدید.روی.پروفیل.زیر.س��ری.لنگه.

چارچ��وب.قدیمی.اعمال.می.گردد..در.ادامه،.التن.های��ی.به.ضخامت.حداقل.5.میلی.

متر.بین.قاب.پنجره.جدید.و.پنجره.قدیمی.کار.گذاش��ته.می.شود..التن.ها.و.اتصاالت.

باید.حتی.االمکان.نزدیک.لوالها،.س��تون.ها،.وادارها.و.سیستم.های.قفل.و.بست.باشد.
)شکل.83(.........

در.موارد.خاص،.از.التن.های.موقت.نیز.استفاده.می.شود...

در.کش��ورهای.صنعتی،.اتصال.های.یو.پی.وی.س��ی.جدی��د.روی.چارچوب.موجود،.

بیش.از.پیش،.روی.بال.های.خارجی.چارچوب.انجام.می.گیرد،.و.طراحی.های.ابتکاری.

متعددی.برای.پنهان.کردن.سرپیچ.ها.وجود.دارد.)درپوش.��.گل.پیچ(..در.این.حالت،.

پنج��ره.می.تواند.بدون.نیاز.به.پیاده.کردن.لنگه.های.بازش��و.و.شیش��ه.ها.نصب.گردد..

این.روش.در.الویت.قرار.دارد.چراکه.پنجره.بهتر.نصب.می.ش��ود،.و.به.خصوص.آنکه.
تغییر.شکل.های.ساختار.دیوار.به.آن.اعمال.نمی.شود.و.گونیا.بودن.آن.حفظ.می.گردد............
قب��ل.از.پیچ.ک��ردن.پنجره.به.قاب.پنج��ره.قدیمی،.باید.کنترل.های.الزم،.مش��ابه.
حالت.نصب.پنجره.در.ساختمان.های.نوساز.صورت.گیرد،.و.تنظیمات.الزم.برای.تراز.
و.ش��اغول.بودن.وجوه.قاب.پنجره.انجام.ش��ود..برای.حصول.اطمینان.از.گونیا.بودن.

گوشه.ها.نیز،.باید.اطمینان.حاصل.شود.که.قطرها.مساوی.هستند....
معموال،.برای.نصب.پنجره.ها.روی.قاب.موجود،.از.پیچ.های.5.میلی.متری.اس��تفاده.
می.شود..ولی.در.موارد.خاص،.پیچ.هایی.با.قطر.بیشتر.نیز.در.نظر.گرفته.می.شود..طول.

پیچ.ها.بستگی.به.ابعاد.پروفیل.و.نحوه.اتصال.به.زیر.کار.دارد.
همان.گونه.که.قبال.نیز.مطرح.ش��د،.در.نزدیکی.لوالها.و.سیستم.های.قفل.و.بست.
بای��د.حتما.اتصاالت.الزم.در.نظر.گرفته.ش��ود..در.حالتی.که.از.پنجره.های.کش��ویی.

استفاده.می.گردد،.باید.اتصاالت.در.نقاط.چفت.شدن.پنجره.پیش.بینی.شود...........
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شکل 82 لزوم در نظر گرفتن یک فاصله 5 میلی متری میان پنجره جدید و قاب پنجره موجود

شکل 83 جانمایی التن های میان قاب پنجره جدید و پنجره قدیمی 

شکل 8۴ کاربرد التن های موقت بین قاب پنجره جدید و پنجره قدیمی 
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اتص��ال.بخش.های.کناری.و.فوقانی.پنجره.می.توان��د.از.داخل.پروفیل.یا.روی.بال.

صورت.گیرد.)ش��کل.86(..در.صورت.اتصال.روی.بال،.الزم.اس��ت.حتما.از.پیچ.های.
سرتخت.استفاده.شود....

اتصال.بخش.زیرین.از.داخل.جان.پروفیل.به.هیچ.وجه.توصیه.نمی.شود.)شکل.87(.

۴-2-2-1 نصب پنجره روی قاب فوالدی پنجره قدیمی
در.کشور،.سه.گونه.پروفیل.برای.پنجره.های.فوالدی.مطرح.می.باشد:..

-.پروفیل.های.قوطی.شکل.لبه.دار،..
-.پروفیل.های.قوطی.شکل.که.با.اضافه.شدن.یک.تسمه.لبه.دار.شده.اند،...

-.پروفیل.های.باز.)مدل.فرانسوی(.که.با.خم.کردن.یا.نورد.سرد.ورق.های.فوالدی.
ساخته.شده.اند....

شناسایی وضعیت چارچوب های پنجره های موجود فوالدی  
باید.اطمین��ان.پیدا.کرد.که.پروفیل.پنجره.های.موج��ود.فوالدی.به.طور.غیرعادی.
دچار.زنگ.زدگی.و.خوردگی.نش��ده.باش��د..در.صورت.مشاهده.زنگ.زدگی.سطحی،.
باید.با.برس.فلزی.یا.برس.براده.برداری.نرم.زنگ.زدایی.ش��ود.و.یک.یا.دو.الیه.رنگ.

مناسب.محافظ.روی.فلز.زده.شود....
در.صورت��ی.که.وضعیت.چارچ��وب.موجود.)به.طور.موضعی.یا.کامل(.نامناس��ب.و.
دارای.پوس��یدگی.زیاد.یا.آسیب.دیدگی.جدی.باشد،.در.حدی.که.امکان.نصب.پنجره.
به.نحو.مطلوب.و.تضمین.کیفیت.فراهم.نباش��د،.باید.به.کارفرما.پیش��نهاد.داده.شود.
که.پروفیل.به.صورت.موضعی.یا.کامل.حذف.و.با.پروفیل.های.سالم.جایگزین.شود..

تکمیل و آماده سازی نشیمنگاه 
در.اکثر.موارد،.با.توجه.به.این.نکته.که.عرض.پروفیل.های.موجود.کم.اس��ت،.امکان.
نص��ب.پروفیل.قاب.روی.پروفیل.موجود.فراهم.نیس��ت،.و.در.برخی.موارد،.از.پروفیل.
بازشو.به.جای.پروفیل.قاب،.بدون.تکیه.گاه.مناسب،.استفاده.می.شود،.که.به.هیچ.وجه.
اصولی.نیس��ت.)شکل.88(،.زیرا.در.طراحی.پروفیل،.لبه.آن.به.عنوان.تکیه.گاه.در.نظر.
گرفته.نشده.است..در.چنین.شرایطی،.الزم.است.با.اضافه.کردن.یک.پروفیل.واسط.با.
ابعاد.مناسب،.عرض.نشیمنگاه.الزم.برای.پنجره.تأمین.شود.)شکل.89(..پروفیل.واسط.
تکمیلی.به.وسیله.پیچ.به.چهارچوب.موجود.و.سفت.کاری.ساختمانی.متصل.می.شود.......

الزم.به.ذکر.اس��ت.در.ش��کل.هایی.که.در.ادامه.آمده.است،.اتصال.پروفیل.فوالدی.

پنجره.موجود.به.سفت.کاری.ساختمان.نشان.داده.نشده.است،.و.همان.گونه.که.قبال.
نیز.مطرح.شد،.فرض.بر.این.است.که.این.اتصاالت.کافی.و.بدون.مشکل.هستند...

شکل 85 لزوم در نظر گرفتن اتصاالت در مجاورت لوالها

شکل 8٦ امکان تامین اتصال بخش های کناری و فوقانی پنجره از داخل جان پروفیل 
یا روی بال داخلی 

شکل 87 امکان اتصال بخش زیرین پنجره از طریق بال داخلی و نه داخل جان پروفیل

شکل 88 روش نادرست اجرای پنجره جدید با استفاده از پروفیل های لبه دار  

شکل89 روش صحیح اجرای پنجره جدید با استفاده از پروفیل های قاب لبه دار  

شـکل90 روش های صحیح اجـرای پنجره جدید با اسـتفاده از پروفیل های مخصوص 
قاب لبه دار )یکپارچه یا جدا(   
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پس.از.نصب.پنجره.یو.پی.وی.سی،.الزم.است.درزبندی.الزم.در.طرف.خارج.و.در.
صورت.امکان.درطرف.داخل.آن.انجام.شود.)شکل.91(.

۴-2-2-2 نصب پنجره روی قاب آلومینیومی پنجره قدیمی
در.صورتی.که.پنجره.های.آلومینیومی.قدیمی.با.بازش��وهای.لوالیی.باش��ند،.اصول.
کلی.نصب.مش��ابه.روش.نصب.روی.قاب.پنجره.های.فوالدی.قدیمی.خواهد.بود..اگر.
پنجره.های.موجود.آلومینیومی.دارای.بازش��وهای.کشویی.باشند،.الزم.است.با.اجرای.
کالف.واس��ط.بین.پنجره.قدیمی.و.جدید،.نشیمنگاه.مناسب.برای.پنجره.جدید.ایجاد.

شود..کالف.واسط.می.تواند.چوبی.یا.پلیمری.باشد.)شکل.92.(.....

توصیه.می.ش��ود.از.به.کار.بردن.کالف.های.واسط.فلزی.اجتناب.شود،.زیرا.این.امر.

باعث.افزایش.پل.های.حرارتی.و.همچنین.افزایش.احتمال.خوردگی.در.فلزات.خواهد.

شد.....پس.از.نصب.پنجره.یو.پی.وی.سی،.باید.درزبندی.الزم.از.طرف.خارج.)شکل93(.
و.در.صورت.امکان.از.طرف.داخل.آن.انجام.شود.

۴-2-2-3 نصب پنجره روی قاب پنجره چوبی قدیمی
در.ص��ورت.تردید.در.خصوص.اس��تحکام.قطعات.پنجره،.پیچ��ی.در.یکی.از.قطعاتی.که.
س��المت.آن.مورد.ش��ک.و.تردید.اس��ت.کار.گذاش��ته.می.ش��ود،.و.با.اعمال.نیرو.از.داخل.
چوب.بیرون.کش��یده.می.ش��ود..میزان.نیروی.اعمال.ش��ده.می.تواند.مالک��ی.برای.تعیین.
س��المت.چوب،.و.حصول.اطمینان.از.عدم.وجود.پوس��یدگی.ناش��ی.از.حمله.قارچ.و.س��ایر.
میکروارگانیس��م.ها.به.چوب.باشد......در.صورتی.که.نزدیک.ترین.نقطه.اتصال.چارچوب.جدید.
به.چارچوب.قدیمی.در.فاصله.بیشتر.از.10.سانتیمتری.قسمت.در.دست.تعمیر.باشد،.امکان.

مرمت.موضعی.چارچوب.با.یک.قطعه.چوب.نیز.وجود.دارد..ولی.در.صورتی.که.قطعه.بخشی.
از.تکیه.گاه.یا.محل.اتصال.باشد،.بهتر.است.پروفیل.به.صورت.سراسری.تعویض.شود...

در.بعضی.مواقع،.حذف.یک.بخش.یا.کل.پروفیل.زیرس��ری.چارچوب.پنجره.س��اده.تر.

اس��ت..در.ای��ن.صورت،.پنجره.جدید.مس��تقیمًا.روی.آبچکان.پنجره.م��ورد.مرمت.قرار.

می.گی��رد..این.راه.حل.ایجاب.می.کند.از.قبل،.س��فارش.یک.پنجره.با.ابعاد.درگاه.انجام.

گیرد..در.صورتی.که.چوب.رنگ.خورده.یا.با.موارد.ورنی.پوش��ش.داده.ش��ده.باشد،.باید.

چس��بندگی.پوش��ش.به.چوب.کنترل.ش��ود..در.غیر.این.صورت،.باید.قس��مت.هایی.که.

وضعیت.مناس��بی.ندارد.برس.کاری.یا.رنده.کاری.ش��ده.و.مجددا.با.رنگ.یا.س��ایر.مواد.

مشابه.پوشانده.شوند.......به.منظور.آسان.شدن.نصب.و.تناسب.بخشیدن.به.ابعاد.گشودگی.

ب��رای.پنجره.ها،.در.پروژه.های.بهس��ازی،.این.امکان.وج��ود.دارد.که.در.محل.تکیه.گاه،.

با.تراش��یدن.)دستی.یا.ماش��ینی(.بخشی.از.قس��مت.فوقانی.مقطع.زیر.سری.چارچوب.

)ش��کل94(.یا.کل.آن.)ش��کل95(،.انطباق.با.پنجره.جدید.فراهم.گردد..همین.اقدام.را.
می.توان.در.مورد.مقطع.جانبی.چارچوب.نیز.در.نظر.گرفت.)شکل95(.....

عملی��ات.ت��راش.دادن.روی.ابعاد.پنجره.ه��ای.مورد.نصب.تاثیرگذار.اس��ت،.و.باید.

پیش��اپیش.نظرخواهی.و.هماهنگی.با.کارفرما.به.عمل.آید.و.در.مدارک.پیمان.در.نظر.

گرفته.ش��ود...برای.انطباق.کامل.یا.افزایش.سطح.نشیمنگاه.پنجره.جدید.روی.پنجره.

موجود.از.قطعات.یا.کالف.های.میانی.اس��تفاده.می.شود..بسته.به.شکل.مقطع.پنجره.

موجود،.عرض.نش��یمنگاه.پنجره.جدید.و.جزئیات.طراحی،.کالف.واسط.می.تواند.یک.
تکه.یا.چند.تکه.باشد.)شکل96(....

شکل 91 درزبندی پنجره در طرف خارج و داخل

شکل 92 تکمیل قاب آلومینیومی پنجره کشویی موجود با یک کالف چوبی

شکل 93 نمونه های درزبندی پنجره یو.پی.وی.سی از خارج 

شـکل9۴ تراشیدن بخشـی از قسمت فوقانی مقطع زیر سـری چارچوب برای انطباق 
آن با پنجره جدید

شـکل95 تراشـیدن کل قسـمت جانبی مقطع زیر سـری چارچوب برای انطباق آن با 
پنجره جدید

شکل9٦ امکان در نظر گرفتن کالف واسط یک یا چند تکه



217

95
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

یور
شهر

..
�م
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

چارچوب.موجود.در.نظر.گرفته.ش��ود،.و.از.بروز.پوس��یدگی.و.تغییر.ش��کل.آن.جلوگیری.

گ��ردد..یکی.از.مطرح.ترین.روش.های.متداول.و.مفید،.در.نظر.گرفتن.یک.مس��یر.تهویه.

بی��ن.آب.چ��کان.جدید.و.قاب.چوبی.پنجره.قدیمی،.با.عرضی.بیش.از.5.میلی.متر.اس��ت..

ب��رای.حفظ.این.فاصله،.در.صورت.لزوم،.فاصله.گذاره��ای.موضعی.در.نقاط.مختلف.زیر.

آب.چکان.در.نظر.گرفته.می.ش��ود..بدیهی.اس��ت.برای.ایجاد.تهویه.باید.مجاری.الزم.در.

گوش��ه.ها.تعبیه.ش��ود..س��طح.مقطع.مجاری.تهویه.باید.بیش.از.50.میلی.متر.مربع.باشد.

)شکل.100(..پروفیل.های.محافظ.کناری.به.نحوی.کار.گذاشته.می.شوند.که.امکان.ادامه.
جریان.تهویه.و.ممانعت.از.ورود.آب.بارندگی.داخل.مجاری.را.فراهم.کنند.)شکل.101(.

پ��س.از.نصب.پنجره.پی.وی.س��ی،.باید.درزبن��دی.الزم.در.طرف.خارج.و.در.صورت.

امکان.داخل.آن.انجام.شود..همان.گونه.که.قبال.نیز.مطرح.شد،.باید.حتی.االمکان.تهویه.
بخش.های.قاب.قدیمی.چوبی.فراهم.شود..این.روش.اجرا.را.»با.درز.باز«.می.نامند.

در.صورتی.که.این.امر.قابل.انجام.نباشد،.الزم.است.مالحظات.الزم.جهت.حصول.
اطمینان.از.سالمت.چوب.در.شرایط.جدید.در.نظر.گرفته.شود.

اتصال.کالف.واسط.به.قاب.پنجره.قدیمی.چوبی.می.تواند.با.میخ.یا.پیچ.صورت.گیرد..
معم��وال.عملی��ات.تراش.به.صورت.درجا.در.پای.کار،.با.اس��تفاده.از.ابزار.برقی.قابل.
حمل.)رنده.برقی(.صورت.می.گیرد..این.عملیات.بسیار.حساس.و.مستلزم.دقت.فراوان.
است..در.اکثر.موارد،.بتانه.کاری.بین.چارچوب.قدیمی.پنجره.و.سفت.کاری.ساختمان،.
ب��رای.کاهش.اثر.هوابندی.ناقص.در.این.مقطع،.الزم.اس��ت..ب��رای.این.منظور.و.در.
ص��ورت.دسترس��ی،.باید.بتانه.کاری.ممتد.در.دور.تا.پیرام��ون.پنجره.قدیمی،.از.طرف.
خ��ارج.یا.از.ط��رف.داخل،.صورت.گیرد..در.حالت.بتان��ه.کاری.از.طرف.خارج،.معمواًل.
بتانه.کاری.برای.پر.کردن.درز.موجود.بین.چارچوب.پنجره.و.س��فت.کاری.س��اختمان.
اجرا.می.شود..در.صورت.تنگ.بودن.درز،.الزم.است.تا.عرض.آن.تا.حداقل.5.میلی.متر.
افزایش.یابد.)ش��کل.97(..در.صورتی.که.درز.بین.س��فت.کاری.ساختمان.و.چارچوب.
قدیمی.خیلی.کم.باشد،.بتانه.کاری.به.صورت.گوشه.روکار.نیز.مجاز.است.)شکل.97(.

بتان��ه.کاری.از.طرف.داخل.می.تواند.به.صورت.روکار.گی��رد،.ولی.صرفًا.در.صورتی.
قابل.طرح.است.که.از.طرف.خارج.امکان.پذیر.نباشد.

این.راه.حل.برای.مرمت.پنجره،.صرفًا.موقعی.عملی.است.که.یک.پوشش.مضاعف.

خارجی.برای.پنجره.در.نظر.گرفته.ش��ده.باش��د،.و.بتانه.کاری.بین.پوش��ش.تکمیلی.و.
سفت.کاری.ساختمان.صورت.گیرد.)اجرای."با.درز.بسته"(.

در.هر.صورت،.باید.تمامی.س��وراخ.های.تخلیه.آب.)درناژ(.چارچوب.قدیمی.با.بتانه.
تزریقی.مسدود.گردد.

در.صورتی.که.اجزای.چارچوب.های.قدیمی.در.گوش��ه.ها.از.هم.جدا.ش��ده.باشند،.این.

بخش.ها.نیز.باید.بتانه.کاری.شوند..با.توجه.به.این.نکته.که.اضافه.شدن.پنجره.جدید.نحوه.

تهوی��ه.چارچوب.موجود.را.تغییر.می.دهد،.الزم.اس��ت.تمهی��دات.الزم.برای.تداوم.تهویه.
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شکل 97 بتانه کاری نفوذی یا روکار درز دیوار و چارچوب قدیمی

شکل 98 بتانه کاری روکار از داخل درز بین دیوار و چارچوب قدیمی

شکل 99 مسدود کردن سوراخ های تخلیه آب چارچوب موجود

شکل 100 جزییات مسیر و مجاری تهویه پنجره قدیمی

شکل 101 لزوم در نظر گرفتن مسیر مجاری تهویه سراسر پیرامون قاب پنجره قدیمی

شکل 102 نمونه درزبندی پنجره پی.وی.سی از خارج با تأمین امکان تهویه قاب چوبی موجود

شکل 103 نمونه های درزبندی پنجره پی.وی.سی از خارج
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نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

ت
وما

ملز
ش 

بخ
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نیازمندی های پنجره

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس سمسارزاده  

با نهایت تاس�ف و تاثر درگذش�ت مادر گرامیتان را به شما و 
خانواده محترمتان

تس�لیت ع�رض نم�وده واز خداوند من�ان برای عزی�زان آن 
مرحومه صبر جمیل خواستاریم.

                                                    شرکت یراق گستر پرشین

اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقای ملکی مصیبت وارده را به ش�ما و خانواده محترم 
تس�لیت عرض ک�رده و برای آن مرح�وم علو درج�ات را از 

خداوند منان خواستاریم. مارا در غم خود شریک بدانید.
نشریه پنجره ایرانیان

فروش ماشین آالت
ماش�ین االت تولید شیش�ه های چند ج�داره: اعم از 
دس�تگاه شستش�و- پرس دستی-دس�تگاه چس�ب 
بوتی�ل - دس�تگاه تزری�ق گاز آرگون -دس�تگاه خم 
کن اسپیس�ر- دستگاه تزریق س�یلیکاژل - میز برش 
پنوماتی�ک دس�تگاه optimac ت�رک دارای گارانتی با 

کارکرد یکسال و نیم به فروش می رسد.  
تلفن : 09330383774

فروش ماشین آالت شیشه
 دستگاه خوابیده شستشوی شیشه با عرض شستشوی 

1600 با قیمت باور نکردنی به فروش می رسد.
تلفن: 071-38738195 - 09177207048
  r_hamid_2008@yahoo.com        

فروش ماشین آالت

یک س�ت 7 تیکه دس�تگاه تولی�د در و پنجره یو.پی.

وی.سی با برند ارچلیک در حد نو به فروش می رسد.

تلفن:  09371249027

جذب نماینده فعال
ش�رکت پرس�یا پروفیل نماین�ده انحص�اری رنگ زوبل 
آلمان وارائه دهنده پروفیل uni win س�ری 62 و س�ری 
54 وهمچنین نماینده رس�می پروفیل plas pen و یراق 
آالت t&t ، آمادگی خود را جهت فروش و ارائه نمایندگی 
به کلیه دوستان و همکاران گرامی اعالم می دارد. جهت 

اطالع از شرایط نمایندگی با شماره های ذیل تماس 
حاصل فرمایید.  می باشد.

تلفن: 55268656 � 55273110 �� 09129150662

آگهی استخدام

شرکت هورامکو جهت تکمیل کادر بازرگانی خود دو نفر 

کارشناس متخصص جهت خرید داخلی ترجیحا آشنا به 

صنعت یو.پی.وی.سی استخدام می کند.

تلفن: 09128112126 - 47236000     

اعالم آمادگی جهت نصب انواع پنجره
گروه نص�ب درویش با تکیه بر نیروه�ای کار آمد و مجرب 

آماده خدمت رسانی در زمینه های زیر می باشد:
 1- اندازه گیری نهایی) نوسازی وبازسازی و اشکال خاص(

2- نصب انواع پنجره )فریم سنگ – فریم فلزی- بازسازی- 
پارتیشن و...(

3- دارای 3 تیم نصب با لباس های فرم
4- استفاده از بهترین متریال )پیچ های تایوانی- چسب و 

فوم ترک و... (
5- دارای تمامی لوازم نص�ب )دلیرمعمولی- دلیر هیلتی-

رنده- اتو برای جوش دادن پروفیل-طناب و ...(
6- تسویه حساب به صورت مدت

7- قیمتی مناسب
8- دارای س�ابقه 6 ساله با ش�رکتهای معتبر )آریا منظر – 
آپادانا پنجره - عایق اسیا - کهن دژ – رویان پنجره و....(  
تلفن: 88473667  - 09125001322
  emad.darvishnoori@gmail.com  
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نیازمندی های پنجره

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

فروش ماشین آالت
یک عدد میز پرس حرارتی ترک کم کارکرد به فروش می رسد.
تلفن: 087-36272474 � 09353745736

درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگ�ان می باشد فروش پروفیل

ش�رکت رباط وین، نماینده انحصاری پروفیل های ش�رکت 
پرشین PVC، در استان تهران و البرز

تلفن: 88628728 -88219382 - 09123076199 
آگهی استخدام

شرکت پارس�یان فجر س�پهر نماینده رس�می شرکت 
رفلکتیو فرانسه در خصوص برچسب شیشه در ایران به 
منظور تکمیل کادر فروش و بازرگانی خود از کارشناسان 

خانم دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 88400106  
parsianfajr@pfs-co.info

استخدام کارشناس فروش 

شرکت پرس�ان صنعت آریا، نماینده رسمی یراق آالت 
Gu آلم�ان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش خود 
از کارشناس�ان فروش خان�م وآقا دعوت ب�ه همکاری 

می نماید.
تلفن: 88679304-5
فکس:  88850413

Email: info@parsansanat.com

آگهی استخدام
ش�رکت صنایع آلومینی�وم حکمتی جه�ت تکمیل کادر 
فروش خ�ود در زمین�ه در و پنجره ه�ای آلمینیومی دو 
جداره نرمال و ترمال بریک، نمای کامیوزیت، نرده راه پله، 
بالکن و انواع پنجره های یو.پی.وی.سی نیروی متخصص 

استخدام می کند.
تلفن:  22829168 -26113897  
09128023808 - 09122906624
mohamadreza.h.mrh@gmail.com

روحش شاد و یادش گرامی

جن�اب آقای تندرس�ت مصیب�ت وارده را به ش�ما و خانواده 

محترم تس�لیت عرض کرده و برای آن مرحوم علو درجات را 

از خداوند منان خواستاریم. مارا در غم خود شریک بدانید.

نشریه پنجره ایرانیان

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای شعبانی مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم 

تس�لیت عرض ک�رده و برای آن مرح�وم علو درج�ات را از 

خداوند منان خواستاریم. مارا در غم خود شریک بدانید.

نشریه پنجره ایرانیان

فروش ماشین آالت
ش�رکت اکسین با فروش ماش�ین آالت کراس ماک ساخت 
کش�ور ترکیه با دوس�ال گارنتی ، 10 س�ال خدمات پس از 

فروش و راه اندازی و نصب رایگان آماده عرضه می باشد.
تلفن: 44430321 – 09124967192






































