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انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری کشورمان، امسال با رنگ و بویی 
متفاوت از دوره های گذشــته برگزار شد. نکته ای که در این میان بیش 
از همه توجهات را به خود جلب کرد نوع تبلیغات کاندیداهای این دوره 
بود که می توان آن را به هماوردی سه به سه تشبیه کرد که یک طرف 
تنها بر حمالتی بی مهابا به دولت وقت متمرکز شده بود و طرف دیگر 
نیز بهترین دفاع از عملکرد خود را یادآوری وخامت اوضاع در دو دولت 
گذشــته تشــخیص داده و در نتیجه حمله به سیاست های دولت های 
دهم و یازدهم را در دســتور کار خود قرار داده بود؛ به عبارتی می توان 
رقابت های انتخاباتی دوازدهم را به طور کلی رشته حمالت سهمگینی 
از دو ســو توصیف کرد که فرصت چندانی برای دفاع از خویش باقی 

نگذاشته بود.
زمانی که این ســطور را می خوانید مطمئنــا رئیس جمهور این دوره 

تعیین شده اســت؛ اما صرف نظر از اینکه سکان دولت دوازدهم را چه 
کســی به دست خواهد گرفت، و سیاســت ها و وعده های کدام یک از 
نامــزدان مورد تایید مردم واقع خواهد شــد، این جایگاه و سرنوشــت 
صنعت ســاختمان بود کــه در بحبوحــه کارزار انتخاباتی نگرانی های 

بسیاری را برانگیخت.
بدون تردید به واسطه اهمیت مقوله مسکن و درگیر بودن شمار فراوانی 
از مردم با این حوزه، نامزدان ریاست جمهوری در سخنرانی ها، تبلیغات 
و حتــی مناظره های خود بخش قابل توجهی را به این مقوله اختصاص 
داده بودند؛ و البته رکود بی سابقه ای که در این صنعت مستولی شده نیز 
بهترین فرصت برای رقیبان انتخاباتی بود تا با وعده های خود دل مردم 

و البته رای آنها را به دست آورند.
اما در میــان این حجم از نطق های انتخاباتی و حمالت ســهمگین 

سرگشتگی صنعت ساختمان در
 هیـاهـوی وعده های انتخاباتی
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 احسان مصحفی
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به مدیریت  فعلی چیزی که کمتر مشــاهده شد یا اصوال به چشم نیامد، برنامه های 
عملیاتی برای برون رفت از این رکود کمرشــکن بود. نکته نگران کننده اینکه برخی 
از کاندیداها بدون گرفتن درس عبرت از گذشته های نه چندان دور، برای جلب توجه 
مردم، به همان سیاســت های شکســت خورده و ناکارآمد توسل جسته و بر همان 

طبلی می کوبیدند که هنوز از صدای آن گوش اقتصاد ایران پردرد است.
یکی از این طرح های عوام فریبانه که برخی از نامزدان همچنان بر ادامه و توسعه 
آن تاکید داشــتند، طرح مســکن مهر بود. به نظر می رسد با روشنگری هایی که در 
چهار ســال گذشته صورت گرفته اســت و همچنین تبعات این طرح که بر همگان 
عیان شده است، کمتر کارشــناس منصفی وجود داشته باشد که بر مفید بودن این 

پروژه بی  دروپیکر باور داشته باشد. 
طرح مسکن مهر در ابتدای راه خود، قرار بود مشکل مسکن را در کشور ریشه کن 
و تحولی شــگرف در این زمینه ایجاد کرده و ســالیانه یک میلیون واحد مسکونی 
را وارد بازار مصرف کشــورمان کند. اما شگفتی ناظران زمانی دوچندان شد که در 
ادامه این پروژه عظیم مشخص شد دست اندرکاران وقت منابع مالی آن را به درستی 
پیش بینی نکرده و پس از مدت کوتاهی دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی 
و در نهایت چاپ اسکناس شــد، که البته نتیجه این سیاست برای اهل فن چندان 
غریب نبود و بسیاری همان زمان نسبت به عواقب جبران ناپذیر این سیاست هشدار 
دادند؛ اما عدم توجه به نظرات دلســوزانه کارشناســان سبب شــد قطار این طرح 
به سرعت حرکت خود را ادامه دهد و در مدت کوتاهی به یکی از دالیل اصلی تورم 

چهل درصدی آن روزگار تبدیل شود.
البته عدم پیش بینی کارشناسی برای منابع مالی این طرح تنها یکی از معایب آن 
بود و از جهات مختلف می توان نقدهای بسیاری را بر آن وارد کرد؛ همانگونه که در 
این ســال ها کارشناسان این حوزه بدان اشاره داشته اند. برای مثال جایابی نامناسب 
یا بی توجهی به زیرساخت های الزم برای زندگی مانند منابع آبی الزم، یا مکان های 

آموزشــی، درمانی و حتی کالنتری ، تنها گوشــه ای از معایب بی شمار این طرح بود 
که در نهایت به بدون مشتری ماندن بسیاری از واحدهای ساخته شده انجامید.

مســلما، فعاالن صنعت در و پنجره نیز دل خوشی از این طرح ندارند. طرحی که 
باعث هجوم بسیار از افراد نابلد و بعضا سودجو به این صنف شد و نتیجه ای جز افت 

کیفیت و قیمت و در نهایت تخریب بازار این صنف به دنبال نداشت.
اما نکته ای که تحلیل آن بســیار دشوار می نماید آن است که با وجود تمامی این 
ضربات مهلکی که مسکن مهر در سطوح مختلف بر اقتصاد کشورمان وارد ساخت و 
نه تنها گرهی از مشکالت صنعت ساختمان نگشود بلکه بر انبوه گره های آن افزود، 
چرا برخی از نامزدان دولت دوازدهم هنوز بر ادامه و توسعه این طرح اصرار داشتند. 
روی هم رفته در تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری امسال هیچ راهکاری برای 
برون رفت از وضعیت موجود مطرح نشد و تکرار طرح های شکست خورده قبلی اوج 

برنامه های کاندیداهای محترم بود.
 در ایــن میان، هیچکدام از این عزیزان حتی خرده راهکاری برای معضل بزرگ 
خالی ماندن بیش از دو میلیون خانه و حبس 250 میلیارد دالری ســرمایه  کشور، یا 
طلب 44 هزار میلیاردی بانک مرکزی از بانک مســکن به خاطر طرح مسکن مهر، 

ارائه نکردند. 
به عبارت دیگر، مشــکالت انبوهی از مردم کشورمان در تهیه مسکن از یک سو 
و رکود سنگین حاکم بر این بخش و زیان مالی فراوانی که گریبان فعاالن بی شمار 
این صنعت را گرفته و راه تنفس ایشــان را بند آورده اســت، در گیرودار جنجال ها، 

وعده ها و زدوخوردهای انتخاباتی ازدیده ها و یا از برنامه ها پنهان ماند.
به هرحال، امیدواریم هرکدام از این نامزدان محترم که بر منصب ریاست جمهوری 
میهــن عزیزمان تکیه می زننــد، از نزدیک با واقعیت های ایــن صنعت و حقیقت 
مشکالت هموطنانمان آشنا شوند و فارغ از از هرگونه عوام گرایی و دلجویی، بتوانند 

نسخه هایی عملیاتی برای دردهای موجود بپیچند.
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پنجــره  ایرانیان: وزیر صنعت، معدن و تجارت، دوشــنبه 4 اردیبهشــت 1396 از 
مجموعه تولیدی همارشــتن که یکی از 10 واحد تولیدی برتر استان لرستان است، 

بازدید کرد.
به گــزارش پنجره ایرانیان، محمدرضا نعمت زاده، وزیــر صنعت، معدن و تجارت 
به همراه جمعی از مقامات محلی در ســفر به اســتان لرستان از مجموعه همارشتن 

دیدن کرد. 
در این بازدید بازوند، اســتاندار لرستان، خدابخشــی نماینده شهرستان الیگودرز و 
فرماندار و مقامــات محلی، وزیر صنعت را همراهی می کردند. بازدید وزیر صنعت از 
واحد همارشتن در حاشــیه افتتاح چند واحد در منطقه لرستان مثل کارخانه سیمان، 

کارخانه فر و آلیاژ و شهر صنعتی ازنا صورت گرفت.
گفتنی اســت، همارشــتن از بزرگ ترین واحدهــای فعال در زمینــه تولید انواع 

محصوالت پلیمری و پروفیل های یو.پی.وی.سی در و پنجره در کشور است.

بازدید وزیر صنعت از همارشتن



11
ه 6

ـار
شم

   
96

اد 
رد

  خ
هم 

ل د
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ
ره 

نج
ت پ

صنع
ار 

خبـ
ا

51

پنجره  ایرانیان: ثبت نام نخســتین دوره نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع 
وابسته شهرآفتاب تهران تا 10 خردادماه ادامه دارد.

نمایشــگاه بین المللی  تخصصــی  در و  پنجره،  شیشــه،  کف پــوش،  یراق آالت،  
ماشــین آالت و صنایع وابسته  تهران از تاریخ 13 تا 16 تیرماه 1396 در محل  دائمی 

 نمایشگاه  های  بین المللی  شهر آفتاب برگزار می شود. 
آخرین مهلت تکمیل فرم های ثبت نام و درج در کتاب نمایشگاه تا پایان وقت اداری 
10 خردادماه 96 تعیین شــده اســت. عالقه مندان به حضور در این نمایشگاه جهت 
 http://tt-raheabrisham.ir کسب اطالعات بیشتر می توانند به وبسایت

مراجعه کنند.

نمایشگاه تخصصی  در و  پنجره تهران تیرماه برگزار می شود

پنجره  ایرانیان: دکتر وین نســل جدید پروفیل تولیدی خود را که در هشتمین نمایشگاه 
در و پنجره تهران رونمایی کرده بود به بازار عرضه کرده است.

گروه صنعتی کاروانســرای نازنین تولیدکننده پروفیل های یو.پی.وی.ســی با برند دکتر 
وین، جدیدترین محصول خود را که پروفیل 6 کاناله ســری 77 اســت به سراســر کشور 

عرضه می کند.
مدیریت دکتــر وین دراین باره به خبرنگار ما گفت: دکتر وین با بهره گیری از مدرن ترین و 
پیشرفته ترین ماشین آالت هوشمند و همچنین دانش فنی متخصـــصان خارجی خود در امر 
تولید، در تالش است روزبه روز بر کیفیت محصوالت خود افزوده و همگام با فناوری روز دنـیا 

در این صنعت گام بردارد.
وی افــزود: دکتر وین رســالت خود را افزایش تنــوع و کیفیت در تولیــد و معرفی انواع 
محصوالت مدرن می داند و در راســتای این ماموریت خالقیت و نوآوری را سرلوحه کار خود 
قرار داده اســت. طراحی قالب ها برای تولید پروفیــل دکتر وین کماکان به صورت انحصاری 

بوده تا محصول نهایی از لحاظ استقامت و ایمنی مطابق با استانداردهای روز جهان باشد.

دکتر وین پروفیل جدید سری 77 را به بازار عرضه می کند

توضیحات تاریخ شرح فعالیت
ساعت 10 13 تیر ماه 1396 زمان افتتاحیه نمایشگاه
10 الی 18 13 الی 16 تیر ماه 1396 ساعت بازدید نمایشگاه 

پایان وقت اداری 10 خرداد 1396 آخرین مهلت تکمیل فرم های ثبت نام و درج در کتاب نمایشگاه
9 الی 16 8 تیر ماه 1396 تحویل غرفه های خودساز )غرفه هایی که توسط پیمانکار ساخت غرفه 

طراحی می  شود(
پایان وقت اداری 10 تیر ماه 1396 تحویل غرفه ها با سازه نمایشگاهی 

ساعت 17 12 تیر ماه 1396 آخرین مهلت جهت غرفه سازی
پایان وقت اداری 1 تیر ماه 1396 آخرین مهلت جهت تکمیل فرم کارت شناسایی 

9 الی 16 11 و 12 تیر ماه 1396 تحویل کارت شناسایی غرفه دار و پارکینگ 
16 تیر ماه 19 الی 22
17 تیر ماه 8 الی 19

16 و 17 تیر ماه 1396 تحویل غرفه ها 
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پنجره  ایرانیان: نمایشــگاه های تخصصی در و پنجره که در سال 1396 در شهرهای مختلف 
کشــور برگزار می شــود به شرح زیر اســت.  الزم به ذکر است که این فهرســت دربرگیرنده 

نمایشــگاه هایی اســت که تا لحظه تنظیم خبر قطعی شده اســت. ضمن اینکه پنجره ایرانیان 
مسئولیتی در قبال تغییرات احتمالی تاریخ و موارد دیگر این نمایشگاه ها در آینده نخواهد داشت.

نمایشگاه های در و پنجره سراسر کشور در سال 96

پنجره  ایرانیان: شرکت پنجره سازان باران، ارائه خدمات لمینیت به مشتریان خود 
را آغاز کرد.

شــرکت پنجره سازان باران، تولیدکننده در و پنجره یو.پی.وی.سی با ماشین آالت 
اتوماتیک، شــروع به ارائه خدمات لمینیت کرده اســت. محصوالت لمینیت شرکت 
پنجره ســازان باران کــه از جدیدترین فنــاوری لمینیت بهــره می برند با برند 

»baranco« به بازار در و پنجره کشــور عرضه می شوند.
گفتنی است، شرکت پنجره ســازان باران تولیدکننده در و پنجره یو.پی.وی.سی، 

نمایندگی رسمی ویستابست و وین تک را در اختیار دارد.

آغاز ارائه خدمات لمینیت پنجره سازان باران

پنجره  ایرانیان: شــرکت زرین پنجره نادین به منظور توســعه مراکز ارائه خدمات و افزایش 
حوزه فعالیت خود در نظر دارد تعدادی نماینده فعال از شهرهای مختلف کشور بپذیرد.

عالقه مندان واجد شــرایط می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر جهت کسب نمایندگی 
فروش محصوالت شرکت زرپن به سایت و دفتر این شرکت مراجعه کنند.

گفتنی اســت، شرکت زرین پنجره نادین )زرپن( تولیدکننده در و پنجره های یو.پی.وی.سی 
و آلومینیوم ترمال بریک و شیشه های دوجداره در کشور است.

زرپن از سراسر کشور نمایندگی فعال می پذیرد
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پنجره  ایرانیان: گردهمایی جشن تولید شرکت طال پروفیل ارس )نوواویتا( اردیبهشت ماه 
96 در منطقه آزاد تجاری ارس، جلفا برگزار شد.

در این گردهمایی که با حضور دکتر احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس 
شورای اسالمی، مدیران، نمایندگان فروش و کارکنان کارخانه نوواویتا و جمعی از فعاالن 
عرصه صنعت در و پنجره و پروفیل یو.پی.وی.سی روز شنبه 23 اردیبهشت ماه 96 برگزار 
شــد، از زحمات مدیران، کارکنان و نمایندگی های فروش محصوالت نوواویتا قدردانی به 

عمل آمد و به تعدادی از برترین ها هدایای ویژه ای اهداء شد.
این گردهمایی با بازدید حاضران از محل کارخانه نوواویتا که ســال گذشته در منطقه 
آزاد تجاری ارس احداث شــده است آغاز شــد. در این بازدید مهندس محمدرضا میراب، 
مدیرعامل شــرکت طال پروفیل ارس ضمن معرفی فضا و امکانات کارخانه، توضیحاتی 

درباره روند کار و تولید محصول پروفیل یو.پی.وی.سی نوواویتا به حاضران ارائه داد.
در ادامــه برنامه کــه در مجتمع خدماتی رفاهی »دربار ارس« تدارک دیده شــده بود، 
مهندس ابراهیمــی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات نوواویتا پشــت تریبون قرار گرفت و 

ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین از مهندس میراب دعوت کرد تا برای ایراد ســخن به 
جایگاه بیاید. مهندس میراب نیز در ســخنان کوتاهی ضمن خوشامدگویی، از همه حضار 

به ویژه مدیران، کارکنان و نمایندگی های فروش نوواویتاتقدیر و تشکر کرد.
دکتراحمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، اســکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی نیز 
در این گردهمایی حضور داشــت و ضمن ایراد سخنانی پیرامون فعالیت های اقتصادی در 
منطقه آزاد ارس از مهندس میراب به عنوان سرمایه گذاری که از خارج از کشور برای ایجاد 

اشتغال و فعالیت صنعتی به وطن خود آمده تقدیر کرد.
در ادامه برنامــه از تعدادی از مدیران، کارمندان، کارگران و نمایندگی های فروش برتر 

نوواویتا با اهداء جوایزی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
پس از پذیرایی و صرف نهار، نشســت صمیمانه مهندس میراب، مدیرعامل و مهندس 

عبدالهی، با نمایندگی های فروش نوواویتا پایان بخش این جشن تولید بود.
گفتنی است، گزارش مفصل این گردهمایی در شماره آتی نشریه پنجره ایرانیان منتشر 

خواهد شد.

جشن تولید نوواویتا برگزار شد
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پنجره  ایرانیان: نمایشگاه های مرتبط با صنعت ساختمان که در سال 96 در شهرهای مختلف 
کشــور برگزار می شــود به شرح زیر اســت.  الزم به ذکر است که این فهرســت دربرگیرنده 

نمایشــگاه هایی اســت که تا لحظه تنظیم خبر قطعی شده اســت. ضمن اینکه پنجره ایرانیان 
مسئولیتی در قبال تغییرات احتمالی تاریخ و موارد دیگر این نمایشگاه ها در آینده نخواهد داشت.

نمایشگاه های مرتبط باصنعت ساختمان سراسر کشور در سال 96
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پنجره  ایرانیان: ثبت نام هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران پس از 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود.

مدیر امور نمایشــگاهی اتاق تعاون ایران گفت: مجوز برگزاری هفدهمین نمایشــگاه 
صنعت ساختمان تهران از تاریخ 21 تا 25 مردادماه صادر شده است و از مشارکت کنندگان 
سال گذشته، مشارکت کنندگان جدید با تکنولوژی های جدید و شرکت های دانش بنیان، 

دانشگاهیان، صنعتگران و فعاالن حوزه ساختمانی دعوت به حضور شده است.
به گزارش پیام ســاختمان، ثبت نام هفدهمین نمایشــگاه صنعت ســاختمان پس از 
نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش و انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود.

محمد کریمی افزود: این نمایشــگاه با هدف انتقال تکنولوژی برگزار خواهد شــد و 
امید است با تعریف برنامه های جدید، خروج از رکود این صنعت آغاز شود. در این راستا 
مذاکراتی با شــرکت های چینی، ترکی، اروپایی و کشــورهای صاحب تکنولوژی انجام 
و تاکید شــده اســت متقاضیان برای حضور در این نمایشگاه با حرف و تکنولوژی های 
جدید ظاهر شــوند تا تولیدکننده های ایرانی بتوانند با الگوبرداری از نمونه های خارجی 

اصالحات الزمه را انجام دهند.
به گفته او، با توجه به اینکه کشــور در شــرف اتفاق بزرگ و میمون انتخابات است 
و مشــارکت کنندگان نیز به دنبال برنامه های جدید دولت دوازدهم هستند می توان این 
نوید را داد که شــرکت کنندگان در هفدهمین نمایشگاه هم از لحاظ کیفی و هم ازلحاظ 
فناوری از شــرایط بهتری نسبت به سال گذشته بهره خواهند برد. همچنین، ما امیدوار 
هستیم با برگزاری هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شرایط توسعه بازار مسکن رقم 

بخورد و قفل رکود مسکن شکسته شود.
او در مورد میزان مشارکت متقاضیان در این نمایشگاه گفت: باوجود اینکه ما هرسال 
بیش از 100 هزار مترمربع متقاضی داریم، تقریبا هرساله با کمبود فضا مواجه می شویم.

به گفته مدیر امور نمایشــگاهی اتاق تعاون ایران، کل ظرفیت نمایشــگاه بین المللی 
تهران چیزی در حدود 53 هزار مترمربع است.

کریمی افزود: ســالن جدید شماره 5 در محل نمایشــگاه های بین المللی تهران برای 
اولین بار در اســفندماه 95 مورد بهره برداری قرار گرفت و اگرچه ممکن است به لحاظ 
فضاسازی و جدید بودنش برای جذب و پوشش متقاضی کمک کننده باشد اما بااین وجود 

نیز ازنظر متراژ، میزان متقاضیان بیشتر است.
او به نمایشگاه شهر آفتاب اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم ظرفیت این نمایشگاه 
در ســال های آتی به میزان رفع نیاز کشــور باشــد. از جایی که در حال حاضر ظرفیت 
نمایشــگاه ها کمتر از میــزان 100 هزار مترمربع مورد نیاز کشــور اســت، باید تفکر 
ظرفیت سازی ها توســعه یابد. در حال حاضر نمایشگاه شهر آفتاب نیز به لحاظ متراژ و 
مسائل زیرساختی برای برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان با مشکل مواجه خواهد شد. 
ما امیدوار هستیم هم شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران و هم نمایشگاه بین المللی 

شهر آفتاب بتوانند ظرفیت پذیرش میزان کل متقاضیان را برآورده کنند.
کریمــی در مورد زمان ثبت نام مشــارکت کنندگان در هفدهمین نمایشــگاه صنعت 
ساختمان گفت: در آینده ای نزدیک پس از نمایشگاه کیش و انتخابات ریاست جمهوری 

زمان ثبت نام آغاز خواهد شد.

ثبت نام هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران
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پنجره  ایرانیان: شــرکت موکریان صنعت اقدام به تولیــد چارچوب درهای داخلی از جنس 
پیلمر و یو.پی.وی.سی کرده است.

این چارچوب های پلیمری که اتفاقی نو در صنعت در و پنجره هستند با قابلیت های فراوانی 
مانند تحمل فشــار باال، رنگ های متنوع، ضدزنگ و ضدخش، نصب آسان، وزن سبک، ضد 
آب، مقرون  به  صرفه و ارزان و پاک شــوندگی آســان در طرح های متنوع رومی و فرانسوی 
به بازار عرضه می شــوند. این محصول تائیدیه فنی صنایع پتروشــیمی، اســتاندارد ایران و 

گواهینامه های  ISO را کسب کرده است.
گفتنی اســت، گروه تولیدی موکریان صنعت یکی از تولیدکنندگان باســابقه صنعت در و 

پنجره کشورمان به شمار می آید.

پنجره  ایرانیان: ثبت نام ســیزدهمین نمایشگاه صنعت ســاختمان و صنایع وابسته زاهدان 
آغاز شده است.

بنا بر گزارش خبرنگار نشریه پنجره  ایرانیان، ثبت نام سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان 
و صنایع وابسته زاهدان که مهرماه 96 برگزار خواهد شد، شروع شده است. نمایشگاه صنعت 
ســاختمان زاهدان از 18 تا 21 مهرماه 96 در محل دائمی نمایشــگاه های استان سیستان و 

بلوچستان میزبان فعاالن صنعت ساختمان سراسر کشور خواهد بود.
عالقه مندان به حضور در این نمایشــگاه می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، ثبت نام و 

رزرو غرفه به سایت نمایشگاه مراجعه کنند.

پنجره  ایرانیان: نمایشــگاه ساختمان و صنایع وابســته مصلی تهران، در تاریخ اعالم شده 
برگزار نشد.

ســومین دوره نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته مصلی تهران که پیش ازاین قرار بود در 
تاریخ 18 الی 21 اردیبهشت 96 برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد. بنا بر اعالم سایت 

نمایشگاه، فعال تاریخ مشخصی برای این نمایشگاه معین نشده است.

تولید چارچوب درهای داخلی پلیمری توسط موکریان صنعت

آغاز ثبت نام نمایشگاه صنعت ساختمان زاهدان

نمایشگاه ساختمان مصلی تهران برگزار نشد

پنجره ایرانیان: شــرکت مهروین با مدیریت مهندس خسروشــاهی انبــار دپوی پروفیل 
وین کالس را در اســتان های )آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی و اردبیل( احداث کرده و 

آماده خدمت رسانی به مشتریان است.
این انبار دهمین مجموعه ای اســت که وین کالس در راستای عرضه سریع تر و گسترده تر 
محصوالتش، در اســتان های کشــور ایجاد کرده اســت. پیش ازاین انبار دپوی پروفیل وین 
کالس در اســتان اصفهان با مدیریت مهندس طهماسبی، اســتان خراسان رضوی )مشهد( 
با مدیریت مهندس موســوی نیا، اســتان کرمان با مدیریت مهندس نادری، استان کرمانشاه 
با مدیریت مهندس امجدیان، اســتان قزوین با مدیریت مهندس ایزدی، اســتان مازندران با 
مدیریت مهندس تقوی، اســتان همدان با مدیریت مهندس نظری پویا و استان کردستان با 
مدیریت مهندس محمدی، شــهر بوکان با مدیریت مهندس ایوبی محصوالت مختلف وین 

کالس را به مشتریان عرضه می کردند.
گفتنی اســت، ســبد محصــوالت پروفیل وین کالس شــامل پروفیل پروفیــل 4 حفره 
نانوتکنولوژی ســری 60، پروفیل 3حفره نانوتکنولوژی سری 60، پروفیل کشویی جفت ریل 

سری 70، کاورهای آلومینیومی رنگی و ... است.

دهمین انبار پروفیل وین کالس در شمال غرب کشور
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پنجره  ایرانیان: بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، لوازم و مصالح ساختمانی 
تبریز اردیبهشت ماه 96 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی این شهر برگزار شد.

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته تبریز به مدت 4 روز از 19 تا 22 اردیبهشت ماه 
در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تبریز میزبان فعاالن و عالقه مندان عرصه صنعت 
ســاختمان و صنایع وابسته بود. هم زمان با این نمایشگاه، بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی 

حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه نیز دائر بود.
در این نمایشــگاه ها تولیدکنندگانی از 12 اســتان آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، 
تهران، اصفهان، خراســان رضوی، یــزد، مرکزی، البرز، قزوین، گیــالن، همدان، فارس و 
نمایندگی هایی از کشــورهای ترکیه، چین، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره، فرانسه، مالزی، اوکراین 

و تایوان شرکت داشتند.
انواع مصالح ساختمانی، شــیرآالت بهداشتی و ساختمانی، سنگ های ساختمانی و تزئینی، 
انواع سیم و کابل، ماشین آالت بتنی و صنعتی، چینی و سرویس بهداشتی، انواع کف پوش ها، 
آسانسور و قطعات وابسته، کلید و پریز، در و پنجره های یو.پی. وی. سی، تجهیزات نقشه برداری، 
فن کوئل، چیلر، دیگ های بخار، مبدل های حرارتی برودتی، سیســتم های تهویه مطبوع، ضد 
فیلتر، ترموســتات تاسیساتی، کوره های هوای گرم و دســتگاه های گرم کننده  تابشی ازجمله 

تولیدات عرضه شده در این نمایشگاه ها بود.
به گفته حبیب ماهوتي مدیرعامل بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، لوازم و 
مصالح ساختمانی تبریز، این نمایشگاه از نظر کیفیت 50 درصد و از نظر تعداد مشارکت کننده 

23 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
گفتنی است، نشــریه پنجره ایرانیان ضمن حضور در این نمایشــگاه با تعدادی از فعاالن 
صنعت در و پنجره حاضر در نمایشــگاه گفتگوهایی انجام داده است که مشروح این گزارش 

در شماره آتی نشریه منتشر خواهد شد.

نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز برگزار شد
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پنجره  ایرانیان: شرکت هامان ساری با مدیریت حسین احمدیان موفق شد عنوان نماینده 
برتر هافمن را در سال 95 به دست آورد.

گروه صنعتی هامان ساری که مدت سه سال است نمایندگی انحصاری پروفیل هافمن را 
در استان مازندران بر عهده دارد توانست در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره تهران 
از سوی شــرکت هافمن به عنوان نماینده برتر انتخاب شود. مهندس حمیدیه، مدیرعامل 

هافمن با اهدای لوح تقدیر از حسین احمدیان، مدیرعامل موفق هامان قدردانی کرد.
گفتنی اســت، گروه صنعتی هامان در زمینه تولید پنجره یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم و 

توزیع پروفیل های یو.پی.وی.سی هافمن در استان مازندران فعالیت می کند.

پنجره  ایرانیان: ســومین جلسه هم اندیشی مدیران ارشد و نمایندگان فروش استانی 
هافمن 30 و 31 فروردین ماه 1396 در تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هافمن، ســومین جلســه هم اندیشــی مدیران ارشــد و 
نمایندگان فروش استانی هافمن با حضور مهندس محمد حمیدیه، مدیرعامل، مدیران 
ارشد و نمایندگان فروش استانی طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 30 و 31 فروردین 

در سالن جلسات هتل الله کایا و همچنین محل کارخانه هافمن برگزار شد.
در این جلســات نمایندگان فروش استانی هافمن گزارشی از عملکرد یک ساله خود 

ارائه داده و به بحث و بررســی پیرامون مشکالت و همچنین ارائه پیشنهاد های خود 
جهت بهره مندی در سیاست گذاری های فروش سال 96 پرداختند. در پایان جلسه روز 
نخست نیز مراسم قرعه کشی زمستانه جشنواره داغ پروفیل های یو.پی.وی.سی هافمن 
برگزار و برندگان جوایز نفیس این دوره از جشنواره نیز مشخص و اطالع رسانی شد.

در روز دوم این اجالس، بازدید از ســالن تولید و آزمایشــگاه مجهز هافمن انجام و 
نمایندگان فروش در جریان آخرین دســتاوردها و موفقیت هــای کیفی تولیدات این 

مجموعه قرار گرفتند.

هامان ساری نماینده برتر هافمن شد

جلسه هم اندیشی مدیران و نمایندگان هافمن برگزار شد

پنجره  ایرانیان: مجلس تالش دارد قوانینی را تصویب کند که موجب رونق کســب وکار در 
صنعت ساختمان شود و دست دولت را برای عبور این صنعت از رکود بگیرد.

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، اســکو، آذرشــهر در مجلس شورای اسالمی در حاشیه 
بازدید از کارخانه نوواویتا در منطقه آزاد ارس، گفتگویی با خبرنگار پنجره ایرانیان انجام داد.

دکتر بیگی در پاسخ به این سوال که وضعیت رکود در صنعت ساختمان و مسکن کشور وارد 
پنجمین ســال خود شده است و مجلس در این زمینه چه طرح و برنامه ای دارد، عنوان کرد: 
مجلس تالش دارد قوانینی را تصویب کند که موجب رونق کســب وکار در صنعت ساختمان 

شود و دست دولت را برای عبور این صنعت از رکود بگیرد.
نماینده تبریز گفت: ابتدا باید این اراده در دولت برای فعال کردن مشــاغل و صنایع مرتبط 
به صنعت ساختمان باشد تا ما هم در ادامه این برنامه ها را تصویب و اعالم کنیم. متاسفانه به 

دلیل این که دولت در این زمینه برنامه ای ندارد این صنعت همچنان در رکود به سر می برد.
وی افزود: سهمی که ما در برنامه بودجه برای پروژه ها عمرانی تصویب کردیم رقم اندکی 
از بودجه هزینه ای کشور اســت؛ یعنی از مبلغ 282 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور 
مبلغ 10 هزار میلیارد آن برای تزریق به پروژه های عمرانی مســکن در نظر گرفته شده است 

که مبلغ بســیار کمی اســت. این مسئله نشان دهنده این اســت که دولت بیشتر بودجه را در 
مصارف عمومی و هزینه ای مصرف کرده اســت نه مسائل عمرانی که همین موضوع باعث 

رکود می شود.

مجلس قوانینی برای رونق صنعت مسکن تصویب می کند
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پنجره ایرانیان: ویژه برنامه بزرگداشــت روز معمار و اهدای جوایز برگزیدگان جایزه معماری 
میرمیران یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 1396 در محل خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، حامی این جایزه که هم زمان با بزرگداشت روز معمار در 
سالن استاد جلیل شــهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد، شرکت ونوس شیشه، بزرگ ترین 

تولیدکننده شیشه های پیشرفته ساختمانی و خودرویی ایران بود.
این مراســم همراه با اهدای جوایز یازدهمین دوره مســابقه معماری میرمیران و سخنرانی 
جمعی از اســتادان ممتاز معماری، مسئوالن وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر تهران در 
خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در بخشی از این مراسم مهندس بهرام نوروزی، مدیر توسعه 

محصول شرکت ونوس شیشه نیز به ایراد سخن پرداخت.
مجیــد رجبی معمار، مدیرعامل خانه هنرمندان ایــران، دکتر ایرج اعتصام، مدیرعامل بنیاد 
معماری میرمیران، پیروز حناچی، معاونت وزارت راه و شهرســازی، آیدین آغداشــلو، نقاش 
پیشکسوت و برجسته کشور، محمدحســن نوروزی، مدیرعامل شرکت ونوس شیشه و جمع 

کثیری از دانشجویان و استادان معماری و هنر ازجمله حاضران این مراسم بودند.

ونوس شیشه حامی یازدهمین دوره جایزه بنیاد معماری میرمیران
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پنجره ایرانیان: پیام وزیر راه و شهرسازی در اختتامیه 
یازدهمیــن دوره جایزه »معماری میرمیــران؛ معماری 
پاســخگو« که همزمــان با روز معمار برگزار می شــد، 

خوانده شد.
بــه گزارش خبرنگار پنجره ایرانیــان، مهندس فرزانه 
صادق  مالواجرد، مدیرکل دفتر معماری، طراحی شــهری 
وزارت راه و شهرسازی عصر روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 
در خانه هنرمندان ایران، در مراســم اختتامیه یازدهمین 
دوره جایزه »معماری میرمیران؛ معماری پاسخگو«، پیام 
وزیر راه و شهرســازی را به مناسبت بزرگداشت زنده یاد 

میرمیران، قرائت کرد.
پیام وزیر راه و شهرسازی بدین شرح قرائت شد:

معماری عملی خالقانه اســت که مقصود آن شــکل 
دادن به فضای زیســت انســان در تمامیت آن است و 
گســتره آن از جوابگویی به نیازهای انسانی در پیوند با 

محیط تا بیان عواطف و اعتقادات او طیف وسیعی را در 
بر می گیرد.

امروزه استفاده از تکنولوژی و فناوری های نوین، جزئی 
جداناشدنی از هر جامعه ای است که موجب تعدیل اهمیت 
بعد زمان و مکان شده اســت. تامین نیازهای انسان در 
حداکثر بهره وری از زمان و قدرت کنترل بیشتر و بهتر از 
یک سو و ضرورت استفاده بهینه از منابع از سوی دیگر، 
باعث شــده که ساختمان ها که خود محصول تکنولوژی 

هستند در راستای تامین نیازهای انسان شکل یابند.
معماری پاســخگو معماری تعاملی و پویا است که با 
ارتباط مناســب بین مکان، انسان و مدیریت، بهره وری 
مناسب را پدید می آورد. بهره گیری از فن آوری های نوین 
در معماری با هدف دستیابی به ساختمان های هوشمند 
به عنوان عناصر آینده شــهری با نگرشی جدید موجب 
تغییر در سیمای شــهرها و کیفیت زندگی در شهرها با 

ابعاد عملکردی چون آســایش، قابلیت انطباق، انعطاف 
پذیری و افزایش عمر بنا می باشد.

ویژگی هــای فرهنگی، تاریخــی، اجتماعی و اقلیمی 
منطقه با تاثیر بر پاســخ دهی فضاها موجبات تعلق خاطر 
و هویت بخشی به بناها را فراهم می آورد که دانش فنی 
طراحی می بایســت با فراهم آوردن تسهیالت کاربردی 
پاسخگوی تمامی نیازهای انسانی در زمینه اجرایی باشد. 
بر این اساس، معماری به عنوان اجتماعی ترین هنر بشری 
در ارتباط با فضای اطراف انسان می تواند با زمینه سازی 
طراحانه، برای ایجاد کیفیت های انعطاف پذیری در جهت 
پاسخگویی و ســازگاری با نیازهای انســانی، تناسبات 
بصری در طراحی ســیمای بیرونــی بناها و تاثیرگذاری 
بر جزئیات ظاهری یک مکان، غنای حســی به منظور 
ارتقای تجربیات حسی و افزایش قدرت انتخاب مردم بر 

ابعاد توانمندی فضا موثر باشد.
در این راســتا، پیوند معماری گذشته به حال و تداوم 
آن در آینــده در کنار بهره گیــری از دانش و فن روز، 
رصد فرصت هــا و مواجه فعال و خالق با آنها، از طریق 
تعامل بین فرآیندهای جهانی و محلی، آموزش و تدوین 
برای به کارگیری تکنولوژی در جهت رسیدن به معماری 
پاســخگو، همراه با حفظ ماهیت معماری اصیل ایرانی 
با نگاهی به منش و روش گذشــتگان، و گرامیداشــت 
یاد بزرگان فرهنگ و معمــاری چون زنده یاد مهندس 
ســیدهادی میرمیران که میراثی ارزشمند از تالش های 
متعهدانه ایشــان در عرصه فرهنگ و معماری به جای 
مانده است گامی موثر در جهت اعتالی شهر و معماری 
و بستری برای ایجاد حس تعلق مبتنی بر هویتی اصلی 

و ماندگار خواهد بود.

پنجره  ایرانیان: ســازمان امور مالیاتی، مصوبه رفع مشکالت مالیاتی واحدهای کوچک 
و متوســط در اجرای مقررات تبصره الحاقی مــاده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون 

مالیات های مستقیم را ابالغ کرد.
به گزارش دنیای بانک، ســازمان امور مالیاتی در مصوبه ای به منظور رفع مشــکالت 
مالیاتی واحدهای کوچک و متوســط در اجرای مقررات تبصره الحاقی ماده 29 آیین نامه 
اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، خطاب به مخاطبان و ذینفعان، امور مالیاتی 
شهر و اســتان تهران و ادارات کل امور مالیاتی اعالم کرد: به پیوست تصویب نامه ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 9520 مورخ 1396.01.30 در راستای سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور اعمال مساعدت، در جهت مرتفع نمودن مشکالت مالیاتی 

واحدهای کوچک و متوسط، به شرح زیر، جهت بهره برداری ابالغ می گردد:
ســازمان امور مالیاتی کشــور در اجرای مقررات تبصره الحاقــی به ماده 29 آیین نامه 
اجرایــی ماده 219 قانون مالیات های مســتقیم، ترتیبی اتخاذ کندکــه ماموران مالیاتی 
ذی ربط بــا ملحوظ نظر قرار دادن اظهارنامه ها و صورت های مالی تســلیمی واحدهای 
موصوف و با اولویت قطعی کردن مالیات بر اســاس اظهارنامه تسلیمی، ضمن خودداری 
از صدور برگ تشــخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد ســال 94 آنان را صادر و 

ابالغ کنند.
درصورتی که امکان صدور برگ قطعی به شــرح فوق میســر نباشــد، مالیات عملکرد 

ســال مزبور با رعایت مقررات تبصــره 2 ماده 97 قانون مالیات های مســتقیم مصوب 
1380/11/27 صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین شود.

  پیام وزیر راه و شهرسازی به جایزه معماری میرمیران

  ابالغیه جدید مالیاتی برای صنایع
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پنجــره  ایرانیــان: وزیر راه و شهرســازی فعلــی یکی از 
پرچم داران اصلی مخالفت با تراکم فروشی شهرداری ها است؛ 
او بارها بسیار رک و مســتقیم این مسئله را حتی در حضور 

شهردار تهران نیز مطرح کرده است.
آرمان او در عرصه شهرســازی برچیده شدن بساط تراکم 
فروشی و بازگشت به طرح جامع است اما چه کسی است که 
نداند تا زمانی درآمد شــهرداری ها به این محل وابسته است 
چشم از این منبع آسان یاب و بی زحمتی که حکم لقمه چرب 

برایشان دارد نخواهند پوشید.
اما عباس آخوندی از حدود دو ســال و نیم پیش به گمان 
خود دنبال راهی گشته است تا شهرداری ها را در برابر انجام 
تخلف از ضوابط و مقررات ســاختمانی آچمز کند. او با تهیه 
مقرراتی تحت عنوان »آیین نامه کنترل ســاختمان« به زعم 
خود در جست وجوی راه میانبری برای وادار کردن شهرداری 
به تمکین از ضوابط شهرســازی و مقررات ملی ساختمان و 
ایجاد محدودیت برای تراکم فروشی بوده است تا بلکه از این 
مسیر بتواند مدیریت شهری را در مقابل عمل انجام شده قرار 

دهد و به تعبیری شهرداری را دور بزند.
به گزارش »صما« تهیه و تدوین این آیین نامه از دو سال 
و نیــم پیش در وزارتخانه راه و شهرســازی کلید خورد. این 
آیین نامه از 160 ماده تشــکیل شده بود که تنظیم کنندگان 
آن به شــیوه آیین نامه های کشــورهای پیشرفته مسیری را 
برای ساخت وساز ضابطه مند و به دوراز تخلفات فعلی ترسیم 

کــرده بودند به طوری که حتی دریکــی از مواد این آیین نامه 
پیش بینی شده بود که شــهروندان و فعاالن زیست محیطی 
می توانند عالوه بر مراجعه به محاکم قضائی و دیوان عدالت 
اداری، از تخلفات ساختمانی شــهرداری ها به مراجع اداری 
تجدیدنظر در تصمیمات شهرداری مثل شورای شهر و کمیته 
کنترل ساختمان استان شکایت کنند و این مراجع قادر بودند 
در صورت تشــخیص مغایــرت تصمیم های شــهرداری با 
ضوابط و مقررات شهرســازی و حقــوق هم جواری یا حفظ 

محیط زیست، شهرداری را از انجام آن بازدارند.
در همین حال مسئولیت ساخت نیز در این آیین نامه متوجه 
پیمانکار کل تعریف شــده بود و همچنین وظیفه نظارت بر 
ساخت وساز نیز به طور کامل بر عهده شهرداری گذاشته شده 

و شهرداری در قبال آن پاسخگو شده بود.
بدین ترتیب وزارت راه برای مجاب کردن دســتگاه های 
ذی مدخــل به تصویب این آیین نامه، حدود دو ســال و نیم 
درگیر قانع کردن نهادهایی نظیر شهرداری؛ وزارت کشور و 
نظام مهندســی، سازمان برنامه و اعضای کمیسیون زیربنائی 
و محیط زیســت دولت و ... شــد و با افراد مختلفی در بدنه 
این نهادها جلســه گذاشت و با کارشناسان این نهادها بارها 
کلنجار رفت تا بتواند آن ها را متقاعد کند که این آیین نامه به 
نفع کشور اســت و می تواند روند تخریب شهرسازی، هویت 
شــهرها و محیط زیست را کندتر و کشــتی به گل نشسته 

صنعت ساختمان سودازده را نیز نجات دهد.
چندین جلســه کارشناسی برگزار شــد و بحث وجدل های 
مختلفــی مطرح شــد. تدوین کنندگان ایــن آیین نامه از آن 
به عنوان تاریخی ترین تغییر در ارائه خدمات مهندسی به وسیله 
جامعه مهندسی کشور تعبیر می کردند و برخی می گفتند اگر 
این آیین نامه تصویب شــود عمال به حاکمیت سوداگری بر 
شهرسازی کشور خاتمه داده و بنیان ساخت وساز دچار تحول 

اساسی خواهد شد.
جلســه پشت جلسه. زمان گذشــت و دو سال و نیم این 
آیین نامــه در چنبره و پیچ خم کارشناســی و اقناع گروه ها 
گذشــت. قابل پیش بینی بــود که مقاومت دســتگاه ها و 
ذی نفعان ســازمان های حرفه ای رســمی در برابر تصویب 

ایــن آیین نامه، روند تصویب جامــع آن را با اخالل جدی 
مواجه کند.

نتیجه اینکه در نهایت پس از بحث و بررســی های فراوان 
این آیین نامه به کمتر از یک سوم کاهش یافت و پیش نویس 
آن در یک نســخه چهل وشش )46( ماده ای به صورت ابتر و 
کامــال خنثی تقلیل و پیش نویس آن برای تصویب نهایی به 

هیات دولت رفت.
اما انتشــار پیش نویس همین آئین نامه زهرکشیده هم در 
ســال جاری با واکنش غیرقابــل پیش بینی جناحان ذی نفع 
جامعه مهندسی مواجه شــد و آنها تصویب این آیین نامه را 
معادل بی اعتبار شدن نظام مهندسی ساختمان معرفی کردند 
و ازایــن رو فورا کمپین مجازی تحت عنوان »نه به آیین نامه 
پیش نویس آیین نامه کنترل ســاختمان« تشــکیل دادند و با 
ارسال نامه ای به رئیس جمهوری و جمع آوری امضا در سطح 
کشــوری خواستار توقف رســیدگی به این آئین نامه شدند و 
در فضای انتخاباتی موجود درصــدد ایجاد مانع روانی برای 

تصویب این آیین نامه برآمدند.
محتوای نامه کمپینی که این عــده تهیه کردند حاکی از 
آن اســت که این گــروه معتقدند که ایــن آیین نامه با اکثر 
قوانین باالدســتی، اصول حرفه ای و مصالح ملی کشــور در 

تضاد است.
البته به نظر می رسد بعد از نشست مشترک وزیر راه، معاون 
مسکن و ســاختمان با رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی 
ســاختمان کشــور، ظاهرا وزارت راه هم رســیدگی به این 
آیین نامه را به تعویق انداخت و گویا قرار اســت تا انتخابات 

ریاست جمهوری این موضوع مسکوت بماند.
برخی بــر این باورنــد که در حــال حاضر بــا توجه به 
چالش های بســیاری که بین وزارتخانه راه و شهرســازی و 
نیز سازمان نظام مهندسی بر سر تصویب این آیین نامه  ایجاد 
شده است، ممکن اســت که اساسا این آیین نامه به طورکلی 
کان لم یکن شود و درواقع تمام زحمات و زمانی که طرفین 
و ذی نفعان برای اقنــاع یکدیگر در این زمینه انجام داده اند 
به ناگاه به هدر رود و بدیــن ترتیب تمام ایده آل گرائی وزیر 
راه و شهرسازی درزمینه بهبود محیط شهری زمین گیر شود.

پنجره  ایرانیان: عضو ناظر شــورای عالی پول و اعتبار از افزایش سقف تسهیالت مسکن 
به خصوص برای جوانان در آخرین جلسه این شورا خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا تابش با اشاره به جلسه شورای پول و اعتبار گفت: رونق تولید 
و تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید خانواده ها خصوصا زوج های جوان از نتایج 

مصوبه اخیر شورای پول اعتبار است.
وی از افزایش سقف تسهیالت بدون سپرده جعاله مسکن به 20 میلیون تومان برای یک 
پالک ثبتی توسط بانک های تجاری و بانک مسکن خبر داد و افزود:  اعطای تسهیالت خرید 
مســکن بدون سپرده به زوجین تا ســقف 100 میلیون تومان برای شهر تهران، 80 میلیون 
تومان برای شهرهای باالی دویست هزار نفر جمعیت و 60 میلیون تومان برای سایر مناطق 

شهری از دیگر مصوبات شوراست.
این عضو کمیســیون برنامه وبودجه مجلس یادآور شــد: با افزایش سقف تسهیالت بدون 

ســپرده به زوجین با رعایت تعادل منابع و مصارف؛ زمینه افزایش قدرت خرید مسکن برای 
زوجین فراهم خواهد شد.

به گفته تابش، همچنین با درخواست بانک توسعه تعاون جهت اعطای تسهیالت ساخت و 
خرید مسکن به تعاونی های مسکن، با رعایت ضوابط و مقررات بانکی، موافقت به عمل آمد.

  سرانجام آیین نامه کنترل ساختمان چه می شود؟

  اعطای تسهیالت مسکن به زوجین تصویب شد
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پنجره  ایرانیان: جدال لفظــی عباس آخوندی و علی 
نیکزاد )وزرای مسکن فعلی و قبلی( بر سر مسکن مهر 

گویی تمامی ندارد.
این بار اما مجادله علی نیکزاد و آخوندی در موســم 
انتخابات ریاست جمهوری رنگ و بوی کامال انتخاباتی 
گرفته بود، به طوری کــه در بحبوحه رقابت کاندیداهای 
ریاست جمهوری، عباس آخوندی به مسکن مهر حمله 
کرده و گفت مســکن مهر هیچ دستاوردی نداشته است 
و متقابــال علی نیکزاد که حاال رئیس ســتاد انتخابات 
رئیسی به عنوان نامزد اصول گرا است گفته هیچ طرحی 
را به اندازه مسکن مهر نزدند و هرچه بیشتر این طرح را 

زدند، بیشتر در دل جا گرفت.
به گزارش صما، شــاید این جمله علی نیکزاد به نوعی 
در ظاهر منطقی باشــد، او راست می گوید در تمام این 
چند ســال نقد مســکن مهر عمال نقــل محافل حوزه 
صنعت ســاختمان بوده است و از باالترین مقام اجرایی 
کشــور تا وزیر تا مدیران میانی تا کارشناسان و ... همه 
و همــه به این طــرح پر چالش هجمــه وارد کردند و 
البته بی شــک پرچم دار واردکردن شدیدترین حمالت 
به طرح مســکن مهر عباس آخوندی بوده چراکه دوره 
مدیریت او در وزارتخانه راه و شهرســازی مصادف شد 
با حجم انبوهــی از پروژه های نیمه تمام و هزاران واحد 
مسکونی مهر که در نوبت دریافت خدمات رسانی بودند 
و مجموعه این مصائب بار روانی و کاری سنگینی را بر 

دوش عباس آخوندی نهاد.
همین هم شد که او بی پروا، رک و بی تعارف این طرح 
را مورد آماج حمالت قرار داد، صفاتی که او به مســکن 
مهر نســبت داد دیگر از حوصله تکرار خارج اســت چه 
اینکه آن قدر رســانه ها به آنها پرداخته اند و آن قدر این 
جمــالت را تکرار کردند که گویی به ملکه ذهن تبدیل 
شــده اند. دراین بین ذکر این نکته ضروری می نماید که 
در میــان صف مدافعان و منتقدان مســکن مهر، طیف 

میانه ای نیز وجود داشت که براین دیدگاه نظر داشت که 
مســکن مهر مثل فرزندی است که به دنیا آمده است و 
باید آن را قبول کرد و پذیرفت و با مشکالت عظیمش 
کنــار آمد و به جای نقد آن بــه فکر چاره جویی برای به 

سرانجام رساندن آن باشیم.
اما از این مســائل که بگذریم دربــاره ادعای علی 
نیکزاد که می گوید هیچ طرحی را به اندازه مسکن مهر 
نزدند باید گفت که مســکن مهر حقیقتا ســوژه داغی 
بوده است که همیشه تنور منتقدان صنعت ساختمان را 
در این سال ها داغ نگه داشته است. درواقع وقتی علی 
نیکــزاد می گوید هیچ طرحی را به اندازه مســکن مهر 
نزدند باید در مقام پاســخ به اظهارات او گفت وقتی که 
همگی براین امر متفق القول هســتند که این حجم از 
ساخت وســاز در قالب مسکن مهر بی سابقه بوده و این 
طرح بزرگ ترین پروژه عمرانی در طول تاریخ کشــور 
بوده اســت، چگونه او انتظــار دارد که این طرح مورد 

نقدهای پی درپی قرار نگیرد؟
از هــر طــرف که طرح مســکن مهر را نــگاه کنی 
جای بحث دارد، بحث مکان یابی، سیاســی، اجتماعی، 
فرهنگی، پروژه های نیمه کاره که آب و گازشان حاالها 
نمی رســد، از واحدهایی کــه نیمه کاره اند و برای جذب 
متقاضــی التماس می کننــد، از پیمانکارانــی که مدام 
از گرانــی می نالند و می گویند با ایــن نقدینگی امکان 
ساخت وساز و تکمیل پروژه ها را ندارند، از ابعاد فنی این 
طــرح که می گویند الزم نبود این همه به شــرکت های 
ترکیه ای بها داده شــود و آن ها را برای مسکن مهر به 
میدان بیاورند، از حرف و حدیث های دالیلی های مسکن 
مهر، از نقشی که این طرح در افزایش تورم داشته است، 
از ورود مجلس برای تحقیق و تفحص درباره مســکن 
مهر، از انتظاراتی که متقاضیــان برای دریافت به موقع 
مسکن مهر داشــته اند و باالخره از سرنوشت میلیون ها 
خانوار که چشــم انتظار این طرح هســتند، همه و همه 

جای نقد را برای مســکن مهر باقی می گذارد دارد. در 
واقع سطح پروژه مســکن مهر به حدی غول آسا بوده 
است که راه برای نقد آن باز است؛ بنابراین این ادعای 
نیکزاد از این منظر صحیح اســت. با این احوال باید به 
علی نیکزاد گفت که باب انتقاد از مسکن مهر همیشه 
باز اســت و برخالف آنچه او تصــور می کند تازه اول 

راه است.
امــا درباره ایــن بخش از ادعای او کــه گفته هرچه 
این طــرح را زدند این طرح بیشــتر در دل مردم جای 
گرفــت باید گفت که بحث های اقتصادی و نیز موضوع 
خانه دار کردن مردم اساســا مباحثی نیســتند که بتوان 
با آن احساســی برخــورد کرد. درواقع نــه هجمه های 
عباس آخوندی درباره مســکن مهر و نــه دفاعیات و 
غزل سرایی های نیکزاد و احمدی نژاد درباره مسکن مهر، 

هیچ یک نمی تواند واقعیت مسکن مهر را عوض کند.
واقعیت مسکن مهر این است که این طرح در مواردی 
که از جانمایی درستی برخوردار بود قادر شد که رویای 
خانه دار شدن بسیاری از اقشار ضعیف جامعه که خانه دار 
شــدن وزندگی در یک واحد لوکــس برای آن ها آمالی 
دست نیافتنی بود را برآورده کند، اما آن سوی ماجرا و آن 
روی ســکه مسکن مهر نیز ساخت هزاران واحد در دل 
کوه و بیابان است که بســیاری از متقاضیان این طرح 
را مســتاصل کرد؛ بنابراین می توان گفت که برخالف 
آنچــه علی نیکزاد تصور می کند دلربایی مســکن مهر 
از متقاضیــان به تبلیغــات و هجمه ها لزومــا ارتباطی 
ندارد و هر جا که این واحدها جانمایی درســتی داشته 
اســت و به صورت صحیح اجرایی شــده است توانسته 
اســت در دل مــردم جای خوبی پیدا کنــد و در مقابل 
این امــر قطعا واحدهایی که در دل کوه و کمر و بیابان 
بی آب وعلف ساخته شــده اند و خدمات رسانی به آن ها با 
معضالت پیچیده ای در آن ها همراه اســت، دل بسیاری 

از متقاضیان را شکست.

پنجره ایرانیان: مســکن  مهر یک طرح گمراه  کننده با بهره وری بسیار پایین بود. در 
این طرح، در ســال  1391 که به عنوان  سال اشتغال و تولید ملی نام گذاری شده بود، 

ساخت 53  هزار واحد مسکن مهر، به یک شرکت ترکیه ای واگذار شد.
به گزارش ایلنا، عباس آخوندی افزود: وزارت راه  و شهرســازی به حقوق خریداران 
مســکن مهر توجه و از آنــان حمایت می کند. به گفتــه وی، در دولت قبل، هزاران 
میلیارد تومان کار ارجاع شــده، بدون یک مزایده بوده و در ســال  1391 که به عنوان 
 سال اشــتغال و تولید ملی نام گذاری شده بود، ساخت 53  هزار واحد مسکن مهر، به 

یک شرکت ترکیه ای واگذار شد.
وزیر راه  و  شهرسازی افزود: مسئوالن مربوطه باید جواب دهند که ساختمان  سازی 
مســکن مهر چه پیچیدگی فناوری برای ایران داشته که 53  هزار واحد مسکونی در 

پردیس و پرند را به یک شرکت خارجی واگذار کرده اند.
آخوندی گفت: حجم کاری که به شــرکت خارجی مزبور ارجاع داده اند، بیش از 30 

هزار میلیارد ریال )ســه  هزار میلیارد تومان( بوده، چنانچه قیمت های وقت موردتوجه 
قرار گیرد، حدود ســه میلیارد دالر کار در کنار پایتخت به یک شرکت خارجی ارجاع 

شده، در حالی  که هیچ دلیل فناوری برای آن نداشته اند.
وزیــر راه  و  شهرســازی خاطرنشــان کرد: 117  هــزار واحد مســکونی مهر فاقد 
متقاضی اســت؛ معنی آن این اســت که از مردم پول اخذشده و در محل مشخصی 
ساختمان سازی شده، اما در نقطه ای خانه ساخته اند که متقاضی ندارد. آیا این عملکرد 

خیانت در امانت نیست؟
آخوندی تصریح کرد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور در دولت قبل این موضوع 
را آشــکار کرده و مشاهده می شــود این طرح دارای تخلف و اتالف منابع ملی است 
و ظاهری دارد، چگونه می توان آن را افتخارآمیز دانســت؟ واقعیت این است که بازار 
مســکن را دچار سوداگری کرده اند که آرام کردن آن، یکی از کارهای اقتصادی مهم 

دولت یازدهم شده است.

  جدال انتخاباتی دو وزیر مسکن

  رانت ٣میلیاردی مسکن مهر به ترکیه
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پنجره ایرانیان: عضو هیات رئیســه کمیسیون عمران 
مجلس، بابیان اینکه اتمام پروژه مســکن مهر در پایان 
ســال جاری در بسیاری از مناطق کشور عملیاتی نیست، 
گفت: 100 هزار واحد مســکن مهر به علت بی برنامگی 

در ساخت و مشکالت دیگر، روی دست دولت می ماند.
شادمهر کاظم زاده در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به 
آخرین وضعیت مسکن مهر در کشور، گفت: پایان پروژه 

مسکن مهر در پایان ســال جاری در بسیاری از مناطق 
کشور عملیاتی نیست.

نماینــده مردم ایــالم، دهلران و آبدانــان در مجلس 
شورای اســالمی، بابیان اینکه تکمیل پروژه های مسکن 
مهر برای کمک به متقاضیان این طرح الزم است، افزود: 
با توجه به اینکه بســیاری از این پروژه ها بدون برنامه و 
پشتوانه مناسب عملیاتی شده، اینکه نیمه کاره باقی بماند 

دور از ذهن نیست.
وی با اشــاره به تعداد دقیق پروژه های بدون مشتری 
مسکن مهر در سطح کشور، تصریح کرد: در حال حاضر 
حدود 80 هزار تا 100 هزار واحد مســکن مهر در کشور 
وجود دارد که دولت نمی تواند در راســتای عرضه آن به 

مشتری اقدامی کند.
وی ادامــه داد: 100 هزار واحد مســکن مهر به علت 
بدون برنامه ساخته شــدن و مشکالتی ازاین دست بدون 
مشــتری مانده کــه دولت برای این تعــداد هیچ کاری 

نمی تواند بکند.

کاظم زاده بابیان اینکه ســود باالی تسهیالت اخذشده 
برای 100 هزار واحد مســکن مهر بدون متقاضی دلیل 
بی رغبتی مردم نســبت به خرید این واحدها است، گفت: 
مردم با لحاظ ســودهای انباشته تسهیالت 8 ساله اقدام 
به خرید این واحدها نخواهند کرد؛ ازاین رو تنها راه پیش 
روی دولــت واگذاری این واحدها به صــورت رایگان به 

مردم است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بابیان اینکه ســایر 
واحدهای مســکن مهر نیمه کاره با تکمیل زیرساخت ها 
تا پایان ســال 96 آمــاده واگذاری خواهند شــد، افزود: 
درصورتی که دولت زیرســاخت های این واحدها را فراهم 
کنــد؛ دلیلی برای تاخیر در واگــذاری آن ها به متقاضی 

وجود ندارد.
عضو هیات رئیسه کمیســیون عمران مجلس شورای 
اســالمی، یادآور شد: رفع مشــکالت مسکن مهر برای 
کمک به خانه دار شــدن اقشــار متوسط و ضعیف جامعه 

الزم است.

پنجره ایرانیان: در تاریخ 20 اردیبهشت تفاهم نامه ای بین بنیاد مسکن و سازمان وقف به 
منظور صدور سند مالکیت اراضی وقفی، ســاخت ابنیه با کاربری های تعریف شده در اسناد 

وقفی و نیز حمایت از تولید و عرضه مسکن روستایی و شهرهای کوچک به امضا رسید.
به گزارش ایسنا، در تاریخ 20 اردیبهشت ماه تفاهم نامه همکاری مشترک بین بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی و سازمان اوقاف و امور خیریه، به منظور ایجاد وحدت رویه در صدور اسناد 
مالکیت اراضی موقوفه و اعیانی های احداثی توسط اشخاص در این اراضی و همچنین صدور 
اسناد مالکیت مساجد و بقاع متبرکه و در صورت لزوم ساخت ابنیه با کاربرهای تعریف شده 
در اسناد وقفی و نیز همکاری و مشارکت در تولید و عرضه مسکن برای اقشار کم درآمد، در 
اجرای سیاســت های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور و قانون ساماندهی و حمایت از 

تولید و عرضه مسکن و الحاقات بعدی و آیین نامه های اجرایی آن به امضا رسید.
رییس بنیاد مســکن در جریان امضای این تفاهم نامه گفت: در سراســر کشور مخصوصا 
در روســتاها و شهرهای کوچک اراضی هستند که وقفی هســتند و متعلق به اوقاف است. 
لذا فرهنگ وقفی که به تاســی از احکام نورانی اســالم و تاکیدات مقام معظم رهبری باید 
گسترش پیدا کند ان شاءاهلل روز به روز شاهد این باشیم که این اراضی بیش از پیش شود.

علیرضا تابش افزود: تا کنون نگاه به اراضی وقفی نگاهی نبوده که همه پی ببرند چه فواید 
عام المنفعه ای دارد بلکه به این دید نگاه می شــده که گاهی سر راه استفاده اش توسط مردم 
و دســتگاه های مختلف موانعی وجود دارد که به راحتی نمی توانند مسائل خود را با زمین های 

وقفی حل کنند.
وی درباره تولید و عرضه مســکن روســتای که در این تفاهم نامه به آن اشاره شده است، 
گفت: آن جایی که مردم زمین دارند به آنها برای ســاخت مسکن وام می دهیم. مردمی که 
زمین نداشته باشند آنجایی که ما زمین داریم به آنها واگذار می کنیم. جاهایی هم که مربوط 
به اوقاف است بر اساس این تفاهم نامه برای تامین مسکن روستاییان، زمین را تفکیک کنیم، 
سهم مالکانه را تعیین کنیم که بخشی در اختیار اوقاف و بخش دیگر در اختیار بنیاد مسکن 

برای آماده سازی مسکن قرار می گیرد.
تابش اظهار کرد: بعضا در طرح های هادی در مســیر زمین های وقفی مشــکالتی پیش 
می آمد. از طرف دیگر زمین های وقفی بعضا تصرف شــده است که االن برای صدور سند به 

ما مراجعه می کنند ولی ما به دلیل اینکه زمین اوقافی است نمی توانیم سند بدهیم.
رییس بنیاد مســکن گفت: به عالوه می توان زمین های وقفی را در جهت توسعه استفاده 
کرد تا همگان اســتفاده کنند. مضافا اینکه برای ســاخت اماکن عمومی و مذهبی روستاها 
به هر حال بنیاد مســکن توانمندهایی دارد که مایل بودیم از این توانمندی ها اســتفاده شود 
تا بیشــتر در خدمت مردم باشیم و بتوانیم مســتحدثات بیشتری را در این زمین های اوقافی 
احداث کنیم. به همین جهت کمیته ای توســط بنیاد مسکن و سازمان اوقاف تشکیل و یک 

سند همکاری امضا شد.
به گفته تابش، کارگروهی دائمی بین مدیران بنیاد مسکن و مدیران سازمان اوقاف تشکیل 
شده است. همه برنامه های این کارگروه در اختیار بنیاد قرار می گیرد. از سوی دیگر اگر اوقاف 
مشکلی داشــت ما آمادگی حل آن را داریم. نتیجتا اینکه مشکالتی که مردم در زمینه های 

وقفی داشتند کاهش پیدا می کند.
همچنین حجت االسالم والمســلمین علی محمدی، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه، 
در این مراســم اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که ما باید در بحث مدیریت منابع انســانی و 
سرمایه ای که در اختیارمان است با ایجاد یک وحدت رویه در بین دستگاه های مختلف حل 
و فصل کنیم. هرجا با تفاهم و کار کارشناســی حقوقی انجام شده ثمرات و برکاتی را برای 

مردم در پی داشته است.
نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: ما در روستاها و شهرهای 

کوچک مشکالتی داشته و داریم.
 مردم موقوفاتی را وقف کردند که به لحاظ احراز ســند مالکیت باید تکلیفشــان مشخص 
شــود. یقینا بنا به اقتضائات تمدن بشــری و زندگی اجتماعی که رو به پیشرفت است قطعا 
تغییراتی در روســتاها و شــهرهای کوچک ایجاد خواهد شد. از طرفی هم الزم است حق و 
حقوق واقف را رعایت کنیم. این موضوع را دوســتان هم به لحاظ شــرعی و هم به لحاظ 

حقوقی برسی کرده اند.
به گفته رییس ســازمان اوقاف و امور خیریه، در این تفاهم نامه کار کارشناســی حقوقی 
و شــرعی رعایت شده است که امیدواریم مشــکالت مردم در اراضی موقوفه حل شود و از 

خدمات بهره مند شوند.

  ۱۰۰ هزار مسکن مهر بدون مشتری مانده است

  امالک روستایی وقفی بدون سند ساماندهی می شود
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پنجره ایرانیان: ارقامی که به تازگی و با مصوبه شورای 
پول واعتبار به مبلغ وام مســکن اضافه شــده، با توجه 
به اینکــه تغییری در نرخ ســود بازپرداخت وجود ندارد 
همچنان اقســاط و سودهای سنگینی را برای متقاضیان 

رقم  می زند.
به گزارش ایســنا، شــورای پول و اعتبــار در هفته 
گذشته با پیشنهادات مطرح شده از سوی بانک مرکزی 
مصوباتی در رابطه با وام مســکن داشــت. در اهم این 
تغییرات تصمیم به افزایش مبلغ وام از طریق خرید اوراق 
در بورس گرفته شد و مبلغ فعلی وام به صورت انفرادی 
و زوجین برای هر نفر تا 10 میلیون تومان افزایش یافت.
 تا پیش از این متقاضیان وام بدون سپرده می توانستند 
از طریق خرید اوراق در بازار بورس و بر اســاس مناطق 
جغرافیایی خود نســبت به دریافت این تسهیالت اقدام 
کنند. این تســهیالت به صــورت انفرادی در تهران 60 
میلیون تومان، مراکز اســتان ها و شهرهای باالی 200 
هزار نفر جمعیت تا 50 میلیون و سایر مناطق 40 میلیون 
تومان بــود. همچنین برای زوجین نیز به ترتیب مناطق 
100 میلیون، 80  میلیون و 60 میلیون تومان تعیین شده 

بود که با مصوبه اخیر شورا به ازای هر نفر تا 10 میلیون 
تومان اضافه خواهد شد.

در حالی هنوز جزئیات این مصوبه و ســازوکار دریافت 
وام های جدید از ســوی بانک مرکزی و بانک مســکن 
تعیین و اعالم نشده است که با توجه به سود فعلی 17.5 
درصدی که بــرای بازپرداخت وام از طریق اوراق وجود 
داشــته و دوره بازپرداختی تا ســقف 12 سال، می توان 

حدود اقساط و سود پرداختی را تعیین کرد.
از سویی دیگر متقاضیان دریافت تسهیالت مسکن از 
ایــن محل باید به ازای هر 500 هزار تومان از وام مورد 
نظر، یک برگ اوراق تهیــه کنند. در حال حاضر قیمت 
هر برگ اوراق حدود 72 هزار تومان اســت که صاحب 

وام باید هزینه پرداخت آن را نیز تامین کند.
اما بر اســاس مصوبه جدید شــورای پــول و اعتبار، 
متقاضیان دریافت وام مسکن می توانند وام جعاله را نیز 
دریافت کنند. مبلغ وام جعاله تا پیش از  این 10 میلیون 
تومان بود که با تصمیم اخیر شــورا به 20 میلیون تومان 
افزایــش یافته و می توان در کنــار مبلغ اصلی وام برای 

دریافت آن نیز اقدام کرد.

در این تصمیم گیری تاکید بر این است که در کنار بانک 
مســکن، بانک های تجاری نیز بــرای پرداخت وام های 
جدیــد اقدام کنند. این در حالی اســت کــه پیش تر هم 
شورای پول اعتبار پرداخت وام تا سقف 60 میلیون تومان 
را برای بانک های تجــاری آزاد اعالم کرده بود، اما هیچ 
گزارشــی در مورد اقدام بانک های تجاری برای پرداخت 
وام مســکن وجود نداشــت و اقدامی نکردند. بنابراین به 
نظر می رسد این بار هم  بانک مسکن است که باید محور 

اصلی پرداخت وام های افزایش یافته جدید باشد.

پنجره ایرانیان: نایب رئیس کانون انجمن های صنفی 
کارگران ساختمانی از بیمه 400 هزار کارگر ساختمانی 
در دولت یازدهم خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با توجه 
به رکود بخش مســکن و عدم رونق ساخت وساز، این 

قشر آسیب پذیر موردتوجه بیشتری قرار گیرند.
هادی ســاداتی در گفت وگو با ایسنا،  اظهار کرد: آن 
چیزی که به عنوان آمــار موثق داریم 850 هزار کارگر 
ساختمانی طی دولت های دهم و یازدهم است که طبق 

مدارک و آمــار تامین اجتماعی تا پایان ســال 1394 
بیمه شده اند.

وی افزود: از این تعداد در مراحل مختلف نزدیک به 
150 هزار نفر به دلیل نداشــتن شغل کارگری از طریق 
بازرســی ها از چرخه بیمه حذف شدند و تعداد کارگران 

ساختمانی به حدود 700 هزار نفر رسید.
ســاداتی متذکر شد: در ســال 1393 سهمیه ای داده 
نشد اما در ســال 1394 تعداد 300 هزار نفر به چرخه 

کار اضافه و بیمه شدند.
نایــب رییس کانــون انجمن های صنفــی کارگران 
ساختمانی ادامه داد: در پایان اسفندماه سال 1395 نیز 
100 هزار ســهمیه به کارگران ساختمانی تعلق گرفت 
که هم اکنون کار آن در اســتان ها در حال انجام است 
و با احتساب 700 کارگر ســاختمانی بیمه  شده از قبل 
جمعا 800 هزار نفر در این مدت بیمه  شده اند که سهم 
دولت یازدهم 400 هزار کارگر ســاختمانی بیمه  شــده 

بوده است.
به گفته ســاداتی، در حال حاضر یک میلیون و 500 
هزار کارگر ساختمانی در کشــور وجود دارد که از این 
تعداد 700 هزار نفر بیمه شــده اند و درصورتی که 100 
هزار ســهمیه اختصاص یافته در اسفند سال گذشته نیز 
به طور کامل اجرایی و به تعداد بیمه شدگان افزوده شود 
جمعا 800 هزار کارگر ســاختمانی تحت پوشش بیمه 

قرارگرفته اند.
این مقام مسئول کارگری درباره وعده وزیر کار برای 
بیمه 200 هزار کارگر ساختمانی در سال جدید نیز گفت: 
هرســال چنین وعده هایی داده می شود اما امیدواریم و 
انتظار داریم که همچون سال های گذشته در حد وعده 

و وعید باقی نماند و به معنای واقعی عملیاتی شود.
وی با اشــاره به رکــود حاکم در بخش ســاختمان 
گفت: متاســفانه به دلیل همین رکود، ساخت وساز کم 
شــده، بخش مســکن رونق خود را از دست داده است 
و کارگران ســاختمانی بسیاری بیکار شده اند که دولت 
باید به این قشر آسیب پذیر توجه بیشتری داشته باشد.

  اقساط وام های جدید مسکن

  بیمه ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در دولت تدبیر و امید
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پنجره ایرانیان: بازار مســکن که پیش بینی می شد در 
سال جاری وارد فاز پیش رونق شود، تحت تاثیر فضای 
انتخاباتی دچار افت معامالت شــده اســت. با این حال 
کارشناســان پیش بینی می کنند مقدمات خروج از رکود 
بخش مسکن با تجمیع چند عامل محرک در بازه زمانی 

نیمه دوم فراهم شده است.
به گزارش ایســنا، کاهش پروانه های ســاختمانی و 
ســپس رشــد تدریجی صدور پروانه که مقدمه ای برای 
رونق است، نزدیک شدن قیمت مسکن به کف، افزایش 
توان متقاضیان مصرفی در پی کاهش چهار ساله قیمت 
مسکن، باال رفتن تسهیالت مسکن تا سقف 160 میلیون 
تومان، افزایش قیمت و صادرات نفت، جابه جایی نهایی 
متقاضیان مسکن مهر و انتظار افزایش بازده سرمایه در 
بخش مسکن عواملی است که پیش بینی ورود مسکن به 
دوره پیش رونق را محتمل کرده است. هرچند این بازار 
با مشکل مازاد 4.6 میلیون مسکن در کشور و 490 هزار 

واحد مسکونی خالی در تهران مواجه است.
با وجــود عملکرد منفی بخش ســاختمان در 9 ماهه 
امســال، تعداد پروانه های ســاختمانی صادر شده و نیز 
زیربنای مندرج در پروانه  های ساختمانی نشان از آمادگی 

برای تحرک بازار مسکن است.
بر اســاس اعالم بانک مرکــزی، در 9 ماهه ابتدای 
سال 1394 بالغ بر 72.1 هزار فقره پروانه ساختمانی در 
شــهرداری های سراسر کشور صادر شد در حالی که این 
رقم در سال 1395 به 77.7 هزار فقره رسید که رشد 7.7 

درصدی را نشان می دهد.
رییس انجمن انبوه سازان اســتان تهران با بیان این 
پیش بینی که بازار مسکن بعد از انتخابات وارد فاز پیش 
رونق می شــود افزود: دولت در ســال جاری برای رونق 
بخشــی به اقتصاد، در سیاســت های قبلی تجدیدنظر 
می کند و اصراری بر تک رقمی بودن نرخ تورم نخواهد 
داشت. برای رونق بخشــی در اقتصاد کالن هم باید از 
بخش مسکن شروع کند؛ زیرا به دلیل وابستگی صنایع 
داخلی به بخش مســکن، اگر این بخش تقویت شــود 

می تواند مقدمه ای برای رونق بخشی به اقتصاد باشد.

از ســوی دیگر ســرمایه گذاری و بنگاه داری بانک ها 
در حوزه مســکن در شرایطی رقم خورد که طبق قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر، این اقدام آنها ممنوع اســت. 
مهرداد الهوتی، نمایندده مجلس در این زمینه می گوید: 
بانک ها طبق این قانون فقط اجازه دارند 40 درصد اموال 
و دارایی هــای خود را نگهداری کنند و 60 درصد بقیه را 
باید واگذار کنند. واگذاری اموال و دارایی بانک ها باید به 
مرور انجام شود، این قید قانونگذار شامل امالک مصادره 
وام گیرندگانی که نتونسته اند بدهی خود را تسویه کنند و 
ملک شان توسط بانک ها مصادره شده است هم می شود.
بر اســاس اعالم بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور 
در 9 ماهــه ابتدای ســال گذشــته 11.6 درصد اعالم 
شــد که عمده آن مربوط به نفــت با مثبت 65.4 درصد 
بوده اســت. اما ارزش ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
در ساختمان مناطق شــهری به قیمت های جاری طی 
نه ماهه نسبت به دوره مشــابه سال قبل 1394 بالغ بر 
14.3 درصــد کاهش دارد. این در حالی اســت که نرخ 
رشــد ارزش افزوده ســاختمان بخش خصوصی حدود 
منفی 19.1 درصد برآورد شده است. در نهایت با در نظر 
گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی نرخ رشد به بخش 
ســاختمان حدود منفی 17.1 درصد برآورد شد که پایین 

ترین رشد در میان بخشهای اقتصادی بود.
آمارها نشــان می دهد فصل بهار ســال قبل بدترین 
اوضاع مســکن با رشد منفی 27.4 درصد بوده، به دنبال 
آن در تابســتان اوضــاع بهبود پیدا کرده و رشــد تولید 
ناخالص بخش مسکن به منفی دو درصد رسیده که قرار 
داشــتن در فصل جابه جایی عامل اصلی آن بوده است. 
سپس در پاییز مجددا بخش ساختمان دچار افت شده و 

رشد منفی 25.4 را ثبت کرده است.
تنها اتفاق قابل اتکایی که از نیمه دوم سال 1395 در 
بازار مســکن رخ داد این بود که نرخ رشد قیمت مسکن 
شهر تهران با نرخ تورم مقداری به حالت تعادل رسید و 
سرعت افت قیمت مسکن کاهش یافت. تا جایی که در 
بهمن ماه متوسط قیمت مسکن شهر تهران 4.5 میلیون 
تومان بود که نســبت به ماه مشابه سال قبل 7.6 درصد 

رشد نشــان داد؛ رشدی که رییس اتحادیه امالک آن را 
قبول ندارد و می گوید مســکن در ســال جاری بیش از 

چهار درصد افزایش قیمت را تجربه نکرده است.
البته اگر شــاخص محاســبه نرخ تورم توســط بانک 
مرکزی را مالک قرار دهیم افزایش رسمی 7.6 درصدی 
قیمت مسکن به مفهوم آن است که این نرخ هنوز افت 
قیمت را تجربــه می کند؛ چرا که تورم نقطه به نقطه در 

بهمن ماه سال قبل 10.6 درصد اعالم شده است.
با این حال دبیر کانون انبوه ســازان نســبت به بازار 
مسکن در سال 1396 خوشبین است. پورحاجت در این 
زمینه بیان می کند: در ســال 95 حجم نقدینگی دولت 
که به واســطه مبادالت نفتی افزایش داشــته است، بر 
روی هدفگذاری های اقتصادی تاثیرگذاری خواهد داشت 
و پیش بینی می کنیم این امر در ســال 96، باعث رونق 

بازار مسکن شود.
همچنین حســام عقبایــی رییس اتحادیه مشــاوران 
امــالک می گوید: نیمــه دوم ســال 1396 پایان رکود 
مســکن خواهد بود. البته پیش بینی ما این بود که بخش 
مســکن در نیمه دوم سال 1395 از رونق برخوردار باشد 
اما الزمه اش اصالح سیاســت های پولی و بانکی بود که 
انجام نشد. اگر این اتفاق در سال جاری بیفتد آغاز رونق 
مسکن است. با این وجود به دلیل اینکه اردیبهشت ماه 
انتخابات ریاســت جمهوری را داریم، اواخر شهریورماه 
دوره پیش رونق مســکن خواهد بود و نیمه دوم ســال 

جاری رونق می گیرد.

پنجــره ایرانیان: وزیر راه و شهرســازی معتقد اســت بهترین راه بــرای عبور از 
عوام گرایی های انتخاباتی، حضور و مشــارکت مــردم در عرصه رای گیری خواهد 
بود؛ حضوری که نشــان می دهد وعده های غیر واقعی مطرح شده توان پیروزی در 

انتخابات نخواهند داشت.
به گزارش ایســنا، عباس آخوندی در یادداشتی به چگونگی مقابله با اندیشه های 
پوپولیستی در انتخابات پرداخت و اعالم کرد: فصل مشترک بسیار باریک و محدودی 
میان بحثی حــوزه  عمومی با آن ارتباط برقرار کنند و طرح بحث های منطقی وجود 
دارد و از این رو در رویارویی با رقیب پوپولیست، حرکت در مسیری که او آغاز کرده 

خطر افتادن به  بی اخالقی را در پی دارد.
وی با بیان اینکه تمرکز بر ادبیات ارتباطی کارشناسانه به شکست منجر می شود، 

اظهار کرد: رعایت اخالق به مسیر بسیار حساسی نیاز دارد. با این وجود روشنفکران، 
نخبگان و تمام مردم ایران که نگران آینده  ایران هســتند، باید به این نکته توجه 

کنند که توسعه  پوپولیسم تهدید واقعی امنیت ملی ایران است.
آخوندی معتقد اســت بهترین راهکار فقط حمله به منطق پوپولیســم اســت و نه 
پاسخ به ادعای بی مبنای آن. بســیاری از شهروندان وقتی با چنین ادبیاتی از سوی 
برخی نامزدها مواجه می شوند که آشکارا می خواهند رای آنان را با وعده های پوشالی 
بخرند، آنان را گمراه کنند و فریب دهند، ممکن است از مشارکت در انتخابات دلزده 
شوند. ولی  تنها راهکار مبارزه با این تفکر حضور فعال در انتخابات و استفاده از حق 
قانونی "من یک رای دارم" اســت. فقط با رای می توان دست رد به سینه این افراد 

زد. راهکار مشارکت حداکثری است.

  بازار مسکن منتظر افت هیجان انتخابات

  پوپولیسم امنیت ملی را تهدید می کند
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پنجره ایرانیان: وزیر راه و شهرســازی در یادداشــتی 
در خصوص مطالب نادرســت مطرح شده درباره بحث 
مسکن مهر که در کانال تلگرام خود منتشر کرده آورده 
است: آقای رئیسی شــما گفتید پیشرفت پروژه مسکن 
مهر در این دوره ســالی شــش درصد بوده است، باید 
به شــما عرض کنــم که 55 درصد تکمیــل و تحویل 
واحدهای مسکن مهر در این دوره صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
در خصوص مطالب نادرســت مطرح شــده توسط یکی 
از نامزدهای انتخابات ریاســت جمهــوری درباره بحث 
مســکن مهر در کانال تلگرامی خود این طور بیان کرد: 
آقای رئیســی شما به عنوان متحد سیاسی دولت پیشین 
باید پاسخگوی ظلمی که به خریداران مسکن مهر در آن 

دولت رفت باشید.
در ادامه این مطلب آمده اســت: آقای رئیسی من به 
دلیل روحانی زاده بودن تصمیم داشــتم کــه به احترام 
لباس شــما هیچ تعرضی به شما نداشته باشم. لیکن هم 
در برنامه های تبلیغی ســتادتان و هم در برنامه گفتگوی 
ویژه یکشنبه شــبتان مطالب ناصحیحی گفتید که مایه 

تاسف است.
شما گفتید پیشرفت پروژه مســکن مهر در این دوره 
ســالی شش درصد بوده اســت. به شما عرض کنم 55 
درصد تکمیل و تحویل واحدهای مســکن مهر در این 
دوره صورت گرفته اســت. کل تعداد واحدهای باقیمانده 
نیز که باید تکمیل شــوند فقط 90 هزار با پیشرفت  74 

درصد است. بنابراین، نیازی به زحمت شما نیست.

 اجازه بدهید چند نکته را به شــما متذکر شوم. شما 
خوب می دانید که بیش از 117 هزار واحد مســکونی 
مهر فاقد متقاضی هســتند. این یعنی در وجوه امانی 
مردم و مبالغ دریافتی بابت پیش خرید مســکن مهر 
تصرف شــده اســت. این ظلم فاحشــی است که به 
پیش خریداران مســکن مهر توسط دولت پیشین رفته 
و شــما در آن موقــع معاون اول قــوه قضائیه بودید. 
بفرمایید چه اقدامی در برابر شــرکای سیاسی تان در 
دولت پیشــین جهت احقاق حقــوق مردم کردید؟ جز 
آنکــه همان افــراد را به عنوان عناصر اصلی ســتاد 

انتخاباتی خود دعوت کردید؟
شــما می دانید که نه تنها چندین هزار میلیارد تومان 
مســکن مهر خارج از مناقصه واگذار گردید، که 53 هزار 
واحد آن به یک شــرکت خارجی از ترکیه در سالی که 
مقام معظم رهبری به عنوان سال »تولید ملی و حمایت 

از کار و سرمایه  ایرانی« نام گذاری کردند، واگذار شد.
مبلغ این قرارد داد ســه هزار میلیارد تومان اســت. با 
احتســاب هر دالر حدود هزار تومان در آن سال، ارزش 
واگذاری ایــن قرارداد، بدون احتســاب ادعاهای بعدی 
پیمانکار معادل بیش از ســه میلیارد دالر  اســت. همه 
این موارد در زمان معاونت اولی قوه قضائیه شما صورت 
گرفته اســت. قاعدتا این موارد از سوی سازمان بازرسی 
کل کشور نیز در همان زمان، به شما گزارش شده است. 
حال شــما واقعــا چگونه و با چه تصــوری از مردم این 
گونــه وانمود می کنید که شــما مخالف واگذاری کار به 

خارجی ها هستید.

مگر احداث واحدهای مســکن مهــر چه پیچیدگی 
داشــت که بــه خارجی ها آن هم در همان ســالی که 
رهبــری حمایت از کار و ســرمایه مالی را در دســتور 
کشــور قرار دادند از پیمانکاران داخلی دریغ شد؟ واقعا 
شــما مردم را تا این حد ناآگاه می دانید که با پوشیدن 
پوســتین وارونه می توانید آنها را گمراه کنید؟ نه آقای 
رئیسی! شما متحد استراتژیک رئیس جهور پیشین بوده 
و هستید و هنوز عوامل مؤثر دولت وی، ستاد انتخاباتی 

شما را تشکیل می دهند.
شــما نمی توانید با این پیشــینه و این ترکیب ســتاد 
انتخاباتی تان در قامت یک پرسشــگر حاضر شوید. شما 
باید پاسخگوی تمام اتالف منابع مالی دولت پیشین چه 
در مسکن مهر و چه در ســایر مفاسد هزاران میلیاردی 
باشید. شــما باید پاســخگوی ظلم به اعتماد خریداران 
مســکن مهر و گمراه کردن آنــان و هزینه کردن پول 
مردم در بیابان ها باشــید. شــما نمی توانید خودتان را به 

عنوان غمخوار آنان نشان دهید.

پنجــره ایرانیان: رئیس انجمن انبوه ســازان تهران، فروش تراکم توســط شــهرداری را 
غیرمتعارف دانســت و گفــت: با ادامه  این روند، تهران در آینده به یک شــهر کامال تجاری 

تبدیل می شود.
حســن محتشم در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: اصوال در همه جای دنیا حقوق شهروندان 
در اولویت قرار می گیرد. یکی از حقوق افراد این اســت که فضای سالمی برای زندگی داشته 
باشــند. بر همین اساس در شــهرهای بزرگ جهان نقاطی را به عنوان مناطق پرتراکم برای 
امور تجاری و اداری و نقاطی هم به عنوان محل زندگی در نظر می گیرند. اما در شهر تهران 

شاهد نوعی بی نظمی در این مورد هستیم.
وی افزود: در همه جای تهران پروانه تجاری صادر شده است. به طوری که اکنون با تعداد 
قابل توجهی واحد تجاری خالی مواجه هســتیم و از طــرف دیگر می توان گفت با ادامه  این 
روند، تهران در آینده به یک شهر کامال تجاری تبدیل می شود. طبیعی است که سازندگان به 
خاطر منافع شــخصی خود، مسئولیت درخصوص حقوق شهروندی از خود نشان نمی دهند و 
این شورای عالی معماری و شهرسازی و شهرداری هستند که باید ساخت و ساز شهری را بر 

اساس طرح های مصوب و منطقی اجرا کنند؛ به طوری که اصول زندگی سالم رعایت شود.
رئیس انجمن انبوه ســازان استان تهران با اشاره به ساخت برج های تجاری و مسکونی در 
منطقه 22 گفت:  منطقه 22 از دهه 50 فریز شــده بود تا اگر منطقه یک به اشباع جمعیت و 
واحد مســکونی رسید، چیزی شبیه منطقه یک شود و با تراکم پایین برای آینده تهران مورد 
اســتفاده قرار گیرد. به همین لحاظ اعالم کردند منطقه 22 قرار است طبق طرح جامع حالت 
ویالیی نشــین به خود بگیرد. اما شــهرداری عمال با عدول از طرح جامع، هم ظرفیت و هم 

سرعت جمعیت پذیری این منطقه را به یکباره افزایش داد.
محتشــم ادامه داد: بر اساس تعریف افق جمعیتی منطقه 22 قرار بود ظرف 10 سال حدود 
500 هزار نفر در این منطقه ســاکن شــوند اما به ناچار برای تامین هزینه های شهر و با توجه 
به اســتقبالی که پیش آمد ظرف سه سال ساخت و سازی به گنجایش 500 هزار نفر در این 
منطقه بارگذاری کرد. نتیجه این می شــود که اگر خانه ها پر شــود شرایط زندگی شهروندی 

را پیچیده تر می کند.
رئیس انجمن انبوه ســازان تهران درخصوص تاثیر بلندمرتبه سازی در غرب تهران بر روی 
آلودگی هوا گفت: همان طور که می دانیم معموال جریان باد از غرب وارد تهران می شــود. به 
همین دلیل ساخت برج های منطقه 22 از ورود باد کافی به هوای تهران جلوگیری می کند و 
بر روی آلودگی تاثیر منفی می گذارد. ضمنا وقتی جمعیت در این منطقه مســتقر شود حرارت 

ناشی از منازل و ماشین ها شرایط زندگی در تهران را سخت تر می کند.
وی تصریح کرد: واحدهای خالی منطقه 22 هنوز در آمار جزو 490 هزار مسکن خالی استان 
تهران محســوب نشده است که در صورت ورود به آمار می تواند بین 200 تا 300 هزار نفر را 
در خود جای دهد و چنانچه مورداســتفاده قرار گیرد به جمعیت شــهر افزوده خواهد شد. این 
موضوع به دلیل دریافت ســیگنال های اشتباه از بازار مصرفی توسط سازندگان به وجود آمده 
که اقدام به ساخت و سازهای گسترده در منطقه 22 کردند؛ پس از آنکه مسکن به دلیل حباب 
قیمت و مازاد عرضه به رکود برخورد کرد طبیعتا با کاهش پروانه ساختمانی در سال های 93 
و 94 مواجه بودیم. با این حال در اغلب اراضی منطقه 22 پروانه صادر شــده و دیگر فضای 

خالی چندانی وجود ندارد.

  پاسخگوی اتالف منابع دولت قبل در مسکن مهر و مفاسد هزاران میلیاردی باشید

   تبدیل تهران از محل زندگی به مکان تجاری
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پنجره ایرانیان: مدریت اســتراتژیک در نگهداشت )نگهداری و تعمیرات( ساختمان 
و تاسیســات، سیســتم ها و فناوری های نوین در حوزه نگهداشت، به کارگیری مواد و 
مصالح نوین و آموزش و فرهنگ ســازی ازجمله مقوالتی اســت که سالیان سال در 
تمامی جهان اجرایی شده و باعث افزایش صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی و 

حفظ سرمایه های ملی از طریق مدیریت دارایی شده است.
به گزارش صما، متاســفانه ایران در این خصــوص از حرکت جهانی عقب مانده و 
همچنان در مقوله تعمیر و نگهداری حرفی برای گفتن ندارد. به تازگی ســپاه با ایجاد 
کمیته راهبردی نت و بهینه ســازی انرژی ســاختمان به عنوان پیشرو وارد این مقوله 
شــده و در نظر دارد از این طریق در حفظ ســرمایه های ســازمانی و ملی گام های 

مطلوب تری بردارد.
در این زمینه رییس مرکز مطالعات مهندســی و پدافند غیرعامل سپاه در خصوص 
لزوم تشــکیل کمیته راهبردی نت بابیان اینکه مفهوم نگهداشــت در ساختمان های 
مسکونی مقوله ای اســت که کمتر به آن پرداخته شده اســت گفت: مبحث تعمیر و 
نگهداری در ساختمان مدت هاست در سراسر جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته 
موردتوجه قرارگرفته است. تمامی ساختمان ها پس از ساخت نیاز به تعمیر و نگهداری 
دارد. نحوه تعمیر و نگهداری نقش بســزایی در افزایش هزینه های ساختمان در زمان 

بهره برداری دارد.
رضا غفارپور بابیان مطلب فوق به »صما« گفت: در اثر اعمال سیســتم مناســب 
نگهداری از انجام تعمیر در سطح وسیع جلوگیری شده و درنتیجه از هزینه قابل توجه 

تعمیر در سطح وسیع کاسته می شود.
وی گفــت: مدیریت نگهداری ســاختمان، یکی از موضوعات مهــم در مدیریت 

ساختمان است که تاکنون در کشور ایران موردتوجه جدی قرار نگرفته است.
غفارپور با بیان اینکه با توجه به این مطلب، تعمیر و نگهداری ساختمان و مدیریت 
آن از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت خاطرنشان کرد: با اینکه اهمیت این بخش از 
صنعت و فناوری ســاختمان از ســوی محافل علمی و تحقیقاتی معتبر جهان اعالم 
گشته متأسفانه در بعد کاربردی و علمی آن گونه که بایدوشاید موردتوجه قرار نگرفته 

و سرمایه های زیادی از طریق ساختمان مسکونی به هدر می رود.
کارشــناس بهینه سازی انرژی ســپاه با ذکر این مطلب که سپاه سال هاست که به 
اهمیت موضوع نت )نگهداری و تامیر ســاختمان( در ساختمان ها اشراف دارد گفت: 
بر این اساس کمیته راهبردی نت و بهینه سازی انرژی ساختمان سپاه شکل گرفت.

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین بابیان اینکه اگرچه سپاه متولی امر در این 
مقوله )نگهداری و تعمیرات( در کشــور نیست گفت: این ارگان در تالش است که 
با اســتفاده از این موضوع، صرفه جویی مطلوبی در سرمایه های ملی داشته و آن را 

به عنوان یک کار اجرایی به سازمان ها و ارگان های دیگر نشان دهد.
غفارپــور گفت: مطالعــات اجرایی نــت در دو بخش نت مکانیزه ســاختمان و 
بهینه ســازی انرژی )برچســب انرژی( بــوده و در این خصوص اســتانداردهای 
درون سازمانی مطلوبی داشــته و به دنبال گفتمان هایی در خصوص گسترش این 

استانداردها به کل کشور هستیم.
وی بابیان اینکه بحث برچسب انرژی، تعمیرات و بهینه سازی باید باهم و توامان 
در نظر گرفته شــود گفت: در این صورت اســت که هزینه ها کاهش محسوســی 

خواهد داشت.
این کارشــناس بهینه بابیان اینکه ســپاه نیز این مقوله را به تازگی شروع کرده 
خاطرنشان کرد: سپاه در راستای تحقق تدابیر رهبری در خصوص مدیریت انرژی، 
طرح مدیریت جامع انرژی بهره ور )مجاب( را تهیه کرده اســت. این طرح به عنوان 
یک طرح سیســتمی و فرآیند محور گامی بلند را در طراحی یک سیستم مدیریت 

انرژی در سازمان خود برداشته است.
وی با اشــاره به اینکه به دنبال اجرای نت )نگهداری و تعمیرات( هوشــمندانه 
و مکانیزه هســتیم، گفت: ما با پیگیری تلفیق مفهومی نت ســاختمان و مدیریت 
انرژی؛ ارتقای رتبه انرژی را برای ســاختمان های موجود به عنوان یک سیاســت 

جدی دنبال می کنیم.
غفارپــور با انتقاد از این که تخصیص بودجه تعمیر و نگهداری ســازمان ها همواره 
بر اســاس تفکر غلط متراژ اســت گفت: با ارتقای جایگاه برچسب انرژی می توان در 
تخصیص سرمایه ها گزیده تر رفتار کنیم. در یک کالم باید گفت بودجه های تعمیرات 

ساختمانی باید بر اساس برچسب انرژی تخصیص پیدا کند.
این کارشــناس در پاســخ به اینکه چرا ساخت وســاز اســتاندارد و توجه به مقوله 
نگهداری و تعمیرات برای مالکان و ســازندگان امری پرهزینه قلمداد می شود، گفت: 
به طورکلی این مقوله در وهله اول پرهزینه است اما بدون تردید بازگشت هزینه های 
صرف شــده کوتاه مدت خواهد بود. در ابعاد بعدی قانون و نظارت های تحکمی برای 
اجرای این بند برای ســازندگان گنجانده نشــده در حال حاضر این مقوله اختیاری و 

جریمه ای در پی ندارد. این مورد به شدت نیازمند بازنگری است.
عضو هیات علمی دانشــگاه امام حســین در ادامه در خصوص هزینه الحاق شده 
توســط اجرای بند به بند اســتانداردها و ضوابط به ساختمان گفت: استفاده از مصالح 
اســتاندارد و مؤثر در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ها 10 تا 15 درصد به ازای 
هر مترمربع به قیمت نهایی می افزاید. بدون تردید این افزایش مطلوب سازندگان در 
هیچ کشوری نیســت اما اگر الزامات قانونی باشد بدون تردید سود نهایی مطلوبی را 

به جامعه وارد خواهد کرد.
وی در ایــن خصوص تصریــح کرد: بر این اســاس رویکرد ســپاه به هیچ عنوان 
ارزان ســازی نیســت این ارگان به دنبال ساخت وساز اصولی بوده و هیچ ساخت وساز 

استانداردی با ارزان سازی مطابقت ندارد.
غفار پور گفت: بهینه سازی ســاختمان ها یک موضوع انتخابی نیست بنابراین باید 

مسئولین در خصوص اجباری کردن آن گام های اساسی ایجاد کنند.
وی در خصوص چشم انداز کمیته راهبردی نت و بهینه سازی انرژی ساختمان سپاه 
گفت: بدون تردید هیچ تالشــی بی مزد نمی ماند هزینه تشــکیل این کمیته کم اما 
برآیند آن زیاد خواهد بود. بدون تردید با دریافت نظریات متعدد از سازمان و ارگان ها 

می توانیم گام مطلوبی در بهینه سازی انرژی داشته باشیم.
غفار پور درنهایت گفت: ســپاه همان طور که در عرصه های مختلف تاکنون سعی 
کرده پیشتاز باشــد درزمینه اصالح الگوی مصرف انرژی نیز باید به اتخاذ تدبیرهای 

مناسب ازجمله دستگاه های پیشگام در این زمینه باشد.

   بهینه سازی ساختمان ها پرهزینه نیست
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پنجره ایرانیان: به گفته وزیر راه و شهرسازی، در طول 10 
سال گذشته تعداد واحدهای خالی از 660 هزار به 2 میلیون 
و 600 هزار واحد رســید که این موضوع نشان می دهد یک 

مشکل بسیار بزرگ در کشور وجود دارد.
به گزارش خبر آنالین، عباس آخوندی در مراسم سالگرد 
تاسیس بنیاد مســکن با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت 
مسکن در ایران، اظهار داشــت: بر اساس سرشماری مرکز 
آمار در سال 95، جمعیت ایران از 75 به 80 میلیون نفر طی 

5 سال گذشته افزایش یافته است.
وی متذکر شــد: اولین نکته در این آمار حاکی از آن است 
کــه تعداد خانوار در ایران از 3.5 درصد به 3.3 درصد کاهش 
یافته و در روســتاها نیز به 4.3 درصد نزول یافته است. این 
نشــان می دهد که تشــکیل خانواده در روستاها نیز کاهش 

چشم گیری داشته اســت. وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: 
میزان شهرنشینی در سال 90، 71.4 درصد و در سال 95 به 
74 درصد افزایش یافت و تعداد کل خانوارها نیز در سال 90، 
21.1 میلیون نفر و در سال 95، 24.1 میلیون نفر بوده است.
آخونــدی تصریح کرد: افزایش رشــد خانوار در شــهرها 
به دلیل افزایش نرخ طالق بوده و نشان می دهد که خانوارها 
به ســمت تک نفره بودن حرکت می کنند و ساختار جمعیت 

در ایران در حال تغییر است.
وی گفــت: 8.5 درصد کل خانوارهای ایــران، خانوارهای 
تک نفره ای است که روند شهرنشینی را در ایران تغییر داده اند.

آخوندی در ادامه بابیان این که تعداد مهاجران در سال 90 
حدود 5.5 میلیون نفر و در سال 95، 4.7 میلیون نفر کاهش 
پیدا کرده اســت، افزود: تعداد واحدهای مسکونی در ایران از 

سال 90 تا سال 95 رشد قابل مالحظه ای داشته است. ما در 
سال 90، 21.5 میلیون واحد مسکونی داشتیم که در سال 95 

به 25.4 میلیون تعداد رشد پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: این نشــان می دهد که تعداد واحدهای 

مسکونی در ایران از تعداد خانوارها بیشتر شده است.
وزیر راه و شهرســازی بابیان این کــه 25.4 میلیون واحد 
مســکونی در ایران داریم، گفت: این در حالی است که 24.1 

میلیون نفر خانوار در کشور وجود دارد.
آخوندی عنوان کرد: در ظاهر وضع بســیار خوبی در کشور 
حاکم اســت و به ازای هر یک خانوار، یک واحد مسکونی و 
حتی بیشــتر وجود دارد، ولی درواقــع این افزایش تعداد واحد 
مسکونی نشانگر تعداد واحدهای خالی از سکنه در ایران است.

وی متذکر شد: در سال 85، 630 هزار خانه خالی در ایران 
وجود داشت که این تعداد در سال 90 به یک میلیون و 660 
هزار واحد مسکونی رســید که نشان می دهد ظرف 5 سال 
یک میلیون خانه خالی به خانه های کشور افزوده شده است. 
همچنین طی ســال 90 تا 95 این تعداد به 3 میلیون و 587 

هزار واحد رسید.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در طول 10 سال گذشته 
تعــداد واحدهای خالی از 660 هزار به 2 میلیون و 600 هزار 
واحد رسید که این موضوع نشان می دهد یک مشکل بسیار 

بزرگ در کشور وجود دارد.
آخوندی خاطرنشــان کرد: زمانی که 2 میلیون خانه خالی 
در کشور وجود دارد، نشان می دهد یک سرمایه گذاری بسیار 
بزرگ در این حوزه انجام شــده، اما نرخ بهره وری آن صفر 
است که همین موضوع مشکالت بسیاری را در عرصه کشور 

ایجاد می کند.

پنجره ایرانیان: رئیس اتحادیه مشــاوران امالک گفت: تعداد معامالت مسکن در 
فروردین ماه و چند روزی از اردیبهشت ماه امسال در تهران حاکی از آن است که رشد 

حدود 15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
به گزارش ایرنا، حسام عقبایی بابیان این که همچنان شاهد ثبات قیمت مسکن در 
بازار هســتیم، گفت: با توجه به معامالت انجام شده در فروردین ماه امسال، میانگین 
قیمت فروش هر مترمربع آپارتمان در تهران بین 41 تا 42 میلیون ریال بوده است.

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک کشــور بابیان این مطلب افزود: قیمت ها در بازار 
مسکن همچنان ثابت مانده و تقریبا در این بازار با ثبات قیمت ها مواجه هستیم.

رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک تهران در ادامه به وضعیــت قیمت اجاره بهای 
واحدهای اســتیجاری در شــهر تهران اشــاره کرد و افزود: پیش بینی ما این است 
که امســال اجاره بهای واحدهای اســتیجاری در تهران افزایش قیمت نداشته باشد 

و ثابت بماند.
تارنمای بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران به تازگی در گزارش تحوالت بازار 
مسکن شــهر تهران در فروردین ماه امسال اعالم کرد، قیمت یک مترمربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه پارسال 3.6 درصد 

رشد دارد.
واحدهای تا پنج سال ســاخت بیشترین سهم از واحدهای معامله شده را به میزان 
45.7 درصد از آن خود کردند و بیشترین قراردادهای مبایعه نامه به منطقه پنج تهران 
با سهم 16.5 درصدی از کل معامالت مربوط شد و مناطق چهار و 2 در جایگاه های 

بعدی قرار گرفتند.

  آخوندی: مسکن از خانوار جلو زد

  رشد ۱۵ درصدی معامالت مسکن



11
ه 6

ـار
شم

  
96

اد 
رد

  خ
هم 

ل د
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
ج

پن
ساز

ت و 
اخ

رس
بـا

اخ

69

پنجره ایرانیان: با پدیدار شــدن آثار برجام، مسکن در 
نیمه دوم 1396رونق می گیرد.

به گزارش روزنامه ایران، معامالت مسکن شهر تهران 
در ســال 1395، 5.4 درصد رشد کرد و اوضاع راکد بازار 
کمی تکان خورد. بر اســاس گزارش بانک مرکزی، در 
سال گذشته بیش از 162 هزار واحد مسکونی در تهران 
معامله شد که متوسط قیمت هر متر مربع آن، 4 میلیون و 
390 هزار تومان بوده است. بیت اهلل ستاریان، کارشناس 
بازار مســکن درباره وضعیت بازار توضیح می دهد: بازار 
مسکن وابسته به تعیین تکلیف اقتصاد کل مملکت و به 
بار نشســتن نتایج نهایی برجام است. طبیعتا حاال انتظار 
سیاسی هم وجود دارد که منتظر مشخص شدن وضعیت 

و نتایج انتخابات است.
از آنجایی که مســکن کاالی سرمایه ای است، دنبال 
ثبات می گردد. خصیصه تمام کاالهای سرمایه ای چنین 
است. رکود در اقتصاد، دامن کاالهای سرمایه ای را برای 
مدت طوالنی می گیرد و در کوتاه مدت هم رونق به آن 
بر نمی گردد. کشــور به توافق هســته ای و برجام برای 
خــروج از رکود مهلک نیاز داشــت و حاال هم به زمان، 

برای به بار نشستن نتایج این تحوالت.
او ادامه می دهد: »بعد از برجام در نخســتین تغییرات، 
آزادســازی منابع و فروش نفت باید اتفاق می افتاد. این 
مولفه ها از سال 94 تا 95 محقق شد، اما نه کامل. نفت 
را خوب فروختیم اما ســود آن با تاخیر وارد کشور شد و 
برای همین رونقی که انتظار آن را داشتیم، از سال 95 به 
سال 96، آن هم برای نیمه دوم سال منتقل شده است«.
عبــاس آخوندی، وزیر راه و شهرســازی به تازگی با 

بیانی آماری، خبر از رونق بازار مسکن در سال جدید داده 
است. آخوندی می گوید: »در سال گذشته بانک مسکن 
برای ساخت 133 هزار واحد تسهیالت پرداخت کرده که 
در مقایســه با سال 94 بیش از 47 درصد افزایش نشان 
می دهد.« او ادامه داد: »بانک مسکن در سال 95 برای 
خرید 142 هزار مســکن تسهیالت پرداخت کرده که در 
مقایســه با سال 94 بیش از 74 درصد رشد داشته است. 
وی بــا بیان اینکه این آمارها عالئــم خوبی برای روند 
رونق بازار مسکن در سال جاری است، افزود: با توجه به 
افزایش پس انداز در شعب بانک مسکن انتظار داریم در 
ســال 96 فقط خریداران واقعی برای خرید مسکن وارد 
بازار شــوند و تحلیلگران بازار معتقدند که امســال بازار 

مسکن رونق می گیرد.«
بر اســاس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، حدود 
66 درصــد از خانواده های ایرانی صاحبخانه هســتند و 
تنها 16.4 درصد مســتاجرند. حــدود 8 درصد مردم در 
خانه های رهنی ســکونت دارند و 8 درصد دیگر نیز در 
خانه های رایگان زندگی می کنند. همچنین 41 درصد از 
کل خانواده های شهری ایران در خانه های دارای 4 اتاق 
و 30.04 درصد نیز در خانه های دارای یک اتاق زندگی 
می کننــد و تنها 0.7 درصد از کل خانواده های شــهری 
ایران، در خانه هــای تک اتاقه زندگی می کنند. این آمار 
و اطالعات با نگاه سطحی به شهر تهران، ممکن است 
عجیب به نظر برســد؛ اما وقتی توجه شود این اطالعات 
مربوط به کل کشور با خانه های بزرگ و زمین های ارزان 
نسبت به پایتخت است، معلوم می شود مشکل مسکن در 

کشور، آن طور که القا می شود، بحرانی نیست.

زمانی که رونق در بازار مســکن ایجاد شود و عرضه 
و تقاضــا باال رود، قیمت ها نیز متناســب با آن افزایش 
می یابد. به همین دلیل، باال رفتن قیمت مســکن یکی 
از نشــانه های رونق گرفتن بازار است. بر همین اساس، 
قیمت هر متر مربع واحد مســکونی در سال گذشته در 
تهران، 5.4 درصد افزایش پیدا کرده اســت. در اســفند 
ماه سال 95 نیز متوســط قیمت یک متر مربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی شــهر تهران 4 میلیون و 570 هزار تومان بود که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 1.5 و 5.2 درصد 

افزایش داشته است.
نه تنها عمر دولت دهم به ســر رســیده است، بلکه 
دولــت یازدهم نیز آخریــن روزهای خود را ســپری 
می کند، اما هنوز اثرات تخریبی سیاست های اقتصادی 
محمــود احمدی نژاد، در هر بازاری از ایران مشــاهده 
می شــود. تحلیلگــران اقتصادی، هنوز هــم از اثرات 
مخرب مســکن مهر بر اقتصاد کل کشــور و بر بازار 

مسکن صحبت می کنند.
بیت اهلل ستاریان نیز در انتهای تحلیلش از بازار مسکن 
می گوید: »مســکن مهــر هم مثل بقیــه تخریب های 
اقتصادی که دولت قبلی داشــت، به این دولت به ارث 
رسیده اســت و تسهیل و اصالح این تخریب ها، سال ها 
طول می کشــد. بخش بزرگی از مشکالت و رکود بازار 
مسکن کنونی نیز مربوط به همین مسکن مهر است. این 
مقوله ای نیست که بگوییم دولت در این 4 سال توانست 
جمع کند یا باید می توانست و نشد. حتی دولت بعدی نیز 

درگیر اثرات مخرب این سیاست ها خواهد بود.«

  رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال 96
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پنجــره ایرانیان: معــاون وزیر راه و شهرســازی از 
اختصاص 9 ردیف اعتباری به حوزه نوسازی و بهسازی 
شهری در بودجه سال 96 خبر داد و گفت: تاکنون 140 
میلیارد تومان از این مبلغ به صورت نقدی و اسناد خزانه 

اسالمی محقق شده است.
به گزارش پایــگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، 
محمد ســعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرســازی و 
مدیرعامل شــرکت عمران و بهسازی شــهری ایران 
در خصــوص بحث اعتبارات و مســائل بودجه ای حوزه 
فعالیت های عمران و بهســازی در کشــور بیان کرد: با 
وجود محدودیت هایی که دولت طی یک ســال گذشته 
در تأمین منابع مالی پروژه های عمرانی داشــت، موفق 
شــدیم با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون 
سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشین ها، امر بهسازی 
و نوســازی شــهری را در اولویت قــرار داده و منابع 
قابل توجهی را در ردیف های پیش بینی شــده برای سال 

96 به خود اختصاص دهیم.
ایزدی در ادامه تعریف ردیف های مشخص در بودجه 
ســال 95 و 96 برای این امر را یکی از اقدامات بسیار 
خوب انجام گرفته در این حوزه دانســت و گفت: با توجه 
به این اقدامات ردیف اختصاصی برای نوسازی شهرهای 
مشهد، قم، شیراز و چند شهر استان سیستان و بلوچستان 
در نظر گرفته شده و از سویی دیگر ردیفی تحت عنوان 

ساماندهی حاشیه شــهرها، بهسازی بافت های ناکارآمد 
و مطالعات و تهیه طرح بــرای محدوده های هدف نیز 

مدنظر قرار گرفته شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی مجموع 9 ردیف اعتباری 
اختصاص یافته به این بخش را 639 میلیارد تومان اعالم 
کــرد و گفت: تاکنون 140 میلیــارد تومان از این مبلغ 
به صورت نقدی و اسناد خزانه اسالمی محقق شده است.
مدیرعامل شــرکت عمران و بهسازی شهری ایران 
در ادامــه بابیان اینکه امیدواریــم منابعی که در اختیار 
گذاشته شــده اســت بتواند به شــکل اهرمی منابع 
گســترده تری را از طریق جذب منابع شــهرداری ها و 
سایر دســتگاه های اجرایی حداقل تا سه برابر افزایش 
دهد گفت: بدون شــک این اقــدام می تواند در جهت 
نوسازی و بهسازی محالت هدف تاثیرگذار بوده و طی 

این مسیر را تسهیل کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص مفهوم نهاد 
توســعه گر و چگونگی استفاده از آن در این حوزه گفت: 
دســتورالعمل نحوه فعالیت این نهاد در ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی تسهیل شــده و در حال حاضر تالش 
داریم تا ابعــاد مختلف آن را اجرایی کنیم، با هماهنگی 
که به عمل آمد اولین پایلوت این پروژه را بعد از تجربه 
تهران، قرار است در سایر شهرهای کشور اجرایی کنیم.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود با تاکید براین 

نکته که تاکنون در مورد دریافت تســهیالت نوســازی 
و بهسازی مشــکلی نبوده و بیشتر بحث ها در رابطه با 
یارانه ســود مطرح شده است گفت: ازآنجایی که مصوبه 
قبلــی دولت در مورد اعطای تســهیالت نوســازی به 
مالکین و متقاضیان، دارای مشکالتی بود، مدل جدیدی 
را در خصوص بحث یارانه پیشنهاد کردیم که در قانون 

بودجه سال 96 به آن اشاره شده است.
وی دراین باره ادامه داد: در قانون بودجه ســال جاری 
تخصیــص یک هزار میلیارد تومــان از منابع در اختیار 
بانک مسکن برای اعطای تسهیالت نوسازی و بهسازی 
در نظر گرفته شده است که قرار است بانک نیز این رقم 
را به 4 هزار میلیارد تومان افزایش دهد، براین اســاس 
بانک مســکن درمجموع می تواند تسهیالتی را با نرخ 

سود 12 درصد در اختیار متقاضیان قرار دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تاکید بر اینکه 
با اجرای این مدل دیگــر احتیاجی برای دریافت یارانه 
ســود نخواهد بود گفت: امید داریم تا این اقدام تحرک 

الزم در فرایند نوسازی را در کشور ایجاد کند.
ایزدی همچنین افزود: در این راستا همچنین باهدف 
جلوگیری از انجام بروکراســی اداری ســامانه ای جهت 
ثبت نام متقاضیان طراحی شــده که افراد ضمن کســب 
نام نویسی در این سامانه و کسب شرایط الزم می توانند 

برای دریافت وام به بانک مراجعه کنند.

پنجره ایرانیان: مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور گفت: 
قیمت اراضی در 80 درصد شهرک های صنعتی کشور افزایش نخواهد یافت.

به گزارش ایســنا، علی یزدانی طی بازدید از شهرک های صنعتی لوشان و خرشک 
شهرستان رودبار و در نشســت با جمعی از مسئوالن شهرستان و صنعتگران با اشاره 
به عدم افزایش قیمت اراضی در 80 درصد از شــهرک های صنعتی کشــور گفت: در 
20 درصد شهرک ها نیز اراضی براساس نرخ تورم محاسبه و به صنعتگران 5 درصد و 

شرکت های دانش بنیان 10 تخفیف داده می شود.
وی در ادامــه با بیان اینکه بازدید از 500 ناحیه صنعتی در دســتور کار ما قرار دارد 
اضافه کرد: هدف از این بازدیدها براســاس برنامه ریزی های انجام شــده در سازمان و 
تحقق بیانات مقام معظم رهبری در شعار سال، سیاست های ریاست جمهوری و ستاد 

اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: در ســفر ســه روزه به گیالن از دوســوم 
شــهرک های صنعتی استان بازدید و مشکالتشان را بررســی کرده و موانع بنگاه ها، 

کمبودهای زیرساختی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی کشور شهرک صنعتی 
لوشــان را از شــهرک های قدیمی و مهم کشــور عنوان کرد و گفت: در این شهرک 

قدیمی واحدهایی وجود دارند که تولیداتشان در کشور قابلیت رقابت دارند.
این مســئول اضافه شــدن راه آهن، وجود بزرگراه، تصفیه خانه، فیبر نوری و...را از 
مزیت های این شــهرک دانست و خاطرنشــان کرد: این شهرک باید ساماندهی و به 

مبلمان آن توجه شود.
وی افزود: طی سه ماه آینده بخشی از مشکالت این شهرک رفع خواهد شد و دیگر 
موانع آن که نیاز به تفاهم با سازمان های دیگر دارد نیز در دستور کار ما قرار می گیرد.

مهندس یزدانی با بیان اینکه آموزش یکی از رسالت های اصلی ما است تصریح کرد: 
در این زمینه تاکنون بیش از 160 هزار نفر در شــهرک های صنعتی کشور به صورت 

رایگان آموزش مدیریتی و مهارتی دیده اند.
وی افزود: درزمینه پژوهش برخی از هزینه های تحقیقاتی را می پردازیم و همچنین 
50 درصــد هزینه برای شــرکت در نمایشــگاه های داخلی، بخشــی از هزینه های 

نمایشگاه های خارجی را متقبل می شویم.
مهندس یزدانی بابیان اینکه فضای کســب وکار در کشــور بهبودیافته اســت بیان 
داشت: در سال گذشته 4 هزار و 31 قرارداد در کشور منعقد شد که 730 قرارداد در 5 
روز پایانی سال بسته شد که این امر نشان از بهبود فضای کسب وکار در کشور دارد.

 مهندس احمدعلی شهیدی مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی گیالن گفت: 
شــهرک صنعتی لوشــان به عنوان یکی از اولین شهرک های اســتان از این ظرفیت 
برخوردار است که می تواند ازلحاظ زیست محیطی پذیرای صنایع غیر هوای پاک باشد.

وی افزود: در این شــهرک 200 هکتاری 45 واحد تولیدی بهره بردار مستقر هستند 
که خوشــبختانه ازلحاظ امکانات زیرساختی و امکانات زیرساختی از وضعیت مطلوبی 

برخوردار است.
شــهیدی بابیان اینکه امسال شاهد پویایی تولید و اشــتغال در استان خواهیم بود 
تصریح کرد: با اهتمامی که در مســئوالن محترم استان وجود دارد و برنامه ریزی هایی 
که در ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور صورت گرفته است شاهد 

اتفاقات خوبی در صنعت گیالن خواهیم بود.
در ادامه این نشست مهندس انصاری معاون سیاسی امنیتی فرماندار رودبار نیز گفت: 
شهرستان رودبار ســومین قطب صنعتی استان و رتبه اول معدن است که با توجه به 

پتانسیل های این شهرستان می یابد نواحی صنعتی توسعه یابد.

  کاهش سود وام نوسازی به ۱۲ درصد

  قیمت اراضی در شهرک های صنعتی افزایش نخواهد یافت
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مدیرکل آموزش ســازمان محیط زیست با اشاره به ظرفیت های باالی کشورمان 
در زمینه منابع انرژی پایدار، گفت: در کشــور 300 روز آفتابی در طول ســال داریم، 
همچنین ظرفیت بســیار مطلوبی به لحاظ انرژی بادی داریم و باید به سمت استفاده 

از این منابع پیش رویم.
به گزارش ایســنا، کیومرث کالنتری در کنفرانس بیــن المللی "فناوری و انرژی 
ســبز" که امروز )14 اردیبهشت( به همت موسســه آموزش عالی جهاد دانشگاهی 
کرمانشاه برگزار شد، با بیان اینکه محیط زیست دیگر تنها محدود در دو کلمه محیط 
و زیســت نیست، گفت: امروزه محیط زیست مجموعه ای از منابع انرژی شامل آب، 

خاک و هوا است و انسان و جانوران و گیاهان را نیز شامل می شود.
وی افزود: اگر بخواهیم انســان و گیاه و جانور در تعادل به ســر ببرند باید از نظر 
کیفی و کمی در شــرایط مناسب باشــند، در غیر این صورت تخریب محیط زیست 

صورت می گیرد.
کالنتری به افزایش اهمیت محیط زیست در شرایط امروز دنیا اشاره کرد و افزود: 
امروزه اهمیت محیط زیســت به علت افزایش رشد جمعیت و تالش برای به دست 

آوردن منابع غذایی بیشتر و مسائلی از قبیل جنگ اهمیت دوچندان یافته است.
این مســئول به تنوع اقلیمی و آب و هوایی کشور اشــاره و تصریح کرد: با وجود  
این شرایط ایران کشوری فقیر به لحاظ منابع آبی و جنگلی است  و تنها 7.5 درصد 
مســاحت کشور پهناور ما جنگل است و ســرانه آب کشور نیز 1200 متر مکعب در 

سال است.
کالنتری تصریح کرد: با این شرایط تامین منابع برای کشور ما که ساالنه یک میلیون 

نفر بر جمعیت آن اضافه می شود، موضوع جدی برای سال های آینده خواهد بود.
این مســئول در ادامه با بیان اینکه بشــر امروزه از سه دستاورد خود در رنج است، 
گفت: تولید گازهای گلخانه ای، تغییر اقلیم و نابودی تنوع زیســتی سه دستاورد بشر 

است که زندگی او را با مخاطره مواجه کرده است.
کالنتری با اشــاره به افزایش میزان گازهای گلخانه ای در جهان، گفت: در همین 
راســتا کنوانسیونی تشکیل شــده و ایران به عنوان یکی از اعضای آن متعهد شده 

میزان گازهای گلخانه ای خود را تا سال 2030 حدود چهار درصد کاهش دهد.

وی افزود: عالوه بر این ایران متعهد شــده در صورت برداشته شدن کامل تحریم 
ها و ورود تکنولوژی به کشــور هشــت درصد دیگر نیز از میزان این گازها در کشور 

کم کند.
کالنتری خاطرنشــان کرد: متاسفانه ایران هم اکنون جزو 10 کشور اول جهان در 

زمینه تولید گازهای گلخانه ای است.
مدیرکل آموزش سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه مصرف انرژی در کشور 
ما باالتر از میانگین جهان است، گفت: متاسفانه در کشور ما با وجود افزایش ساالنه 
یک میلیون نفری جمعیت، همچنان از وسایل پرمصرف و انرژی بر استفاده می شود.
وی افزود: یکی از علل این امر قیمت پایین ســوخت های فسیلی در کشور است و 
مادامی که قیمت پایین و ارزانی سوخت در کشور ادامه داشته باشد، تمایل به استفاده 

از وسایل با تکنولوژی پیشرفته و مصرف کم سوخت پیدا نمی شود.
وی با اشــاره به ضرورت حرکت کشــور به سمت اســتفاده از منابع پایدار، گفت: 
در گذشــته منابع به دو دســته "تجدید پذیر" و "تجدیدناپذیر" تقسیم می شدند، اما 
امروزه دسته سومی به نام "منابع پایدار" به این دو دسته اضافه شده که از موارد آن 

می توان به انرژی خورشیدی و بادی اشاره کرد.
وی به ظرفیت های باالی کشــور در زمینه منابع انرژی پایدار اشاره کرد و افزود: 
در کشــور 300 روز آفتابی در طول سال داریم و ظرفیت بسیار مطلوبی نیز به لحاظ 

انرژی بادی داریم و باید به سمت استفاده از این منابع پیش رویم.
کالنتری با اشاره به محدود بودن منابع کشور گفت: اگر بخواهیم به توسعه پایدار 
برســیم باید منابع محدودمان را مدیریت کنیم و باید بتوانیم به عدالت بین نســلی 

برسیم و بدانیم نسل آینده سهمی در محیط زیست و منابع کشور دارند.
کالنتری با بیان اینکه ســازمان محیط زیست ظرفیت ها و مقرراتی جهت تسهیل 
گری در استفاده از انرژی های پاک در کشور دارد ،گفت: همچنین دفتری با عنوان 
"فناوری سازگار با محیط زیســت" در سازمان داریم که از همه کارآفرینان و همه 
اســاتید صاحب طرح و ایده در زمینه انرژی نو دعوت می کنیم به این دفتر مراجعه 
کرده و طرح و ایده بدهند تا بتوانیم روان ازی برای اعطای مجوزهای مربوطه در این 

زمینه به آنها داشته باشیم.

 دعوت از استادان و کارآفرینان برای ارائه ایده های فناوری سازگار با محیط زیست
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 گردهمایی تجاری ایران و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی تجدیدپذیر برگزار شد

  فقط ۵ درصد از تولید انرژی های تجدیدپذیر طی برنامه پنجم محقق شد

  بهره برداری از نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی در اصفهان

پنجــره ایرانیــان: اولین گردهمایی تجــاری ایران 
و اتحادیــه اروپــا در حوزه انرژی پایــدار صبح روز 9 
اردیبهشت در ســالن همایش های وزارت نیرو آغاز به 

کار کرد.
به گزارش ایسنا، این همایش با محوریت انرژی های 
تجدیدپذیــر با حضور مســئوالن صنعت برق و انرژی 
کشور و نمایندگان کمیســیون انرژی اتحادیه اروپا و 

آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر برگزار شد.
در این همایــش عالوه بر حمیــد چیت چیان وزیر 
نیرو، کانته، کمیســیونر انــرژی اتحادیه اروپا و عدنان 
امین، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر 
حضور داشــتند. در اولین گردهمایــی تجاری ایران و 
اتحادیه اروپا در حوزه انرژی پایدار پانل های تخصصی 
در محورهــای انرژی های نو، نقش گاز طبیعی در گذر 

انرژی در ایران و بهره وری انرژی برگزار شد.

پنجــره ایرانیان: رییس کمیســیون انرژی مجلس، با 
تاکید بر ضرورت ایجاد تنوع در سبد انرژی کشور، گفت: 
تنها 5 درصد از تولید انرژی های تجدیدپذیر طی برنامه 

پنجم توسعه محقق شد.
به گزارش مرور نیوز، فریدون حســنوند با اشــاره به 
اینکه براســاس برنامه پنجم توســعه مقرر شده بود که 
باید پنج درصد از تولید انرژی در کشور به انرژی های نو 
و تجدید پذیر اختصاص یابد، گفت: متاســفانه 5 درصد 
از ایــن 5 درصد اختصاص یافته به انرژی های نو محقق 
شده است که در برنامه ششم توسعه با نگاه بلندمدت تر و 
حمایتی به رفع موانع انرژی های نو نگریسته شده است.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسالمی، با 

بیان اینکه در برنامه ششم توسعه قوانین بسیار سازنده ای 
در بحث انرژی های نو تصویب شده است، افزود: مصوبه 
اصالح ساختار در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در برنامه 
ششــم توســعه که از مصوبات کمیسیون های مشترک 
بود، به دســتیابی به اهداف مهم درباره انرژی های پاک 

کمک می کند.
حســنوند با تاکید بر اینکه سبد انرژی در کشور باید 
متنوع شود، ادامه داد: برای ایجاد تنوع در سبد انرژی 
بخش خصوصی باید وارد عرصه شود که در این میان 
با اعطای تســهیالت به بخش خصوصــی می توان 
شــرایط حضور این بخش و فعالیت آن در این عرصه 

را فعال کرد.

وی با اشــاره بــه اینکــه ســرمایه گذاری در بخش 
انرژی های تجدیدپذیر باعث اشــتغال آفرینی و تحرک 
اقتصادی می شــود، یادآور شــد: با توجه به برخورداری 
ایران از پتانسیل مطلوب و مناسب انرژی های تجدیدپذیر 
در کشور، توسعه منطقی این منابع ارزشمند و خدادادی 
ضروری بــوده و از این طریق می توان در جهت اهداف 

توسعه پایدار نیز گام برداشت.
رییس کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی، 
تصریح کرد: قراردادی با کشــور روسیه در زمینه احداث 
دو نیروگاه منعقد شده است که اعضای کمیسیون انرژی 
طی هفته های آتی در سفر به استان بوشهر از بخش های 

محرمانه و غیرمحرمانه این دو نیروگاه بازدید می کنند.

پنجره ایرانیان: بزرگترین نیروگاه خورشــیدی کشور با ظرفیت تولید 10 مگاوات 
برق در روز 7 اردیبهشت با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو در بخش جرقویه سفلی 

در 65 کیلومتری جنوب شرق مرکز استان اصفهان به بهره برداری رسید.
به گزارش ایســنا، این نیروگاه با هزینه ای بالغ بر 550 میلیارد ریال در طول هفت 
ماه، با ســرمایه گذاری شــرکت برق و انرژی غدیر و مشــارکت یک شرکت یونانی 
احداث شــده اســت. این نیروگاه از 39 هزار صفحه خورشیدی با ابعاد 65.1 در 98 

سانتیمتر تشکیل شده که در مساحتی بالغ بر 20 هکتار نصب شده است.
تولیــد برق این نیروگاه با خط اختصاصی به طول 5.3 کیلومتر به پســت 63 کیلو 
ولت جرقویه متصل شده و با عقد قراردادی 20 ساله تمام برق تولیدی این مجموعه 
به ســازمان انرژی های نو )سانا( به صورت تضمینی فروخته شده است. برای ساخت 
این نیروگاه 30 درصد از توان و تولید داخلی استفاده شده و قرار است در طرح توسعه 

آن از ظرفیت های داخلی استفاده شود.
برای ساخت سایر نیروگاه های خورشیدی کشور از صفحه های ثابت استفاده شده، 
اما نیروگاه خورشــیدی جرقویه اصفهان با سامانه های ردیابی خورشیدی به صورت 

تک مرحله ای ساخته شده است، بنابراین صفحات خورشیدی این نیروگاه به صورت 
خودکار آفتاب را ردیابی می کنند و به سوی خورشید تغییر جهت می دهند.

آخرین نیروگاه بزرگ خورشیدی کشور نیروگاه هفت مگاواتی خلیج فارس همدان 
بود که بهمن ماه سال گذشته و در دهه فجر به بهره برداری رسید.

وجود ســاالنه بیش از 300 روز آفتابی، مناطق بادخیز، دامداری های زیاد و شبکه 
جمع آوری زباله مکانیزه، اســتان اصفهان را مســتعد گســترش انــواع انرژی های 

تجدید پذیر کرده است.
به گزارش ایســنا، صادق زاده در افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشــیدی اظهار کرد: 
امروزه بیش از 15 هزار شــغل در انرژی تجدیدپذیر ایجاد شــده است و ادامه پیدا 

خواهد کرد.
وی افــزود: این پروژه با تامین بار فرمایشــی در فصل گرم انجام می شــود که با 

مصرف برق تولید برق را خواهد داشت.
معاون وزیر نیرو گفت: کشــور آلمان با وجود اینکه حــدود یک دوم این نعمت را 

برخوردار است حدود 45 هزار مگاوات تولید برق دارد.
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   ناگزیر به سرمایه گذاری در عرصه انرژی سبز هستیم
پنجــره ایرانیــان: دکتــر طیبی در چهل وســومین 
گردهمایی معاونین آموزشــی جهاد دانشــگاهی کشور 
گفــت: برای حفظ محیط زیســت و حفظ آنچه متعلق 
به آیندگان اســت، ناگزیریم در عرصه تولید انرژی سبز 

سرمایه گذاری کنیم.
به گزارش خبرنگار ایســنا، دکتر حمیدرضا طیبی در 
کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی ســبز که روز 14 
اردیبهشت توسط موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی 
کرمانشــاه برگزار شد، با بیان اینکه انرژی از محورهای 
توسعه و پیشرفت همه کشورهاست، اظهار کرد: میزان 
مصرف انرژی از یکســو می تواند نشــان دهنده توسعه 
صنعتی کشــورها باشد و از سوی دیگر میزان بهره وری 

انرژی را نشان دهد.
طیبی با بیان اینکه کشــور ما به لحاظ شــاخص های 
انرژی وضعیت مناســبی ندارد، گفت: بر اســاس آمار 
وزارت نفــت، حــدود 95 درصد ســبد ســوخت ما در 
نیروگاه ها از ســوخت های فسیلی است. شاخص شدت 
مصرف انرژی نیز نشــان می دهد شدت مصرف انرژی 

در کشور ما از متوسط جهانی باالتر است.
 وی به آثار مخرب اســتفاده از ســوخت های فسیلی 
بر محیط زیســت اشــاره کرد و گفت: همین امر باعث 
شــده برای توســعه پایدار تعاریف جدیدی مطرح شود 
و بر اساس تعریف کمیســیون جهانی محیط زیست و 
توسعه، توسعه پایدار توسعه ای است که احتیاجات نسل 
حاضر را بدون آسیب زدن به توانایی نسل آتی در تامین 

نیازهای خود، برآورده کند.
رییس کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی ســبز با 
تاکید بر اهمیت انرژی پایدار گفت: پس از بحران انرژی 
که به  وجود آمد، تامین انرژی پایدار در دســتور کار همه 
کشورها قرار گرفت و بحث انرژی سبز هم بطور جدی 

مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: مشــکل اصلی در توســعه انرژی سبز 
بحث گران بودن نســبی آن اســت، اما توسعه فناوری 
اثبات کرده که این توسعه می تواند منجر به ارزان شدن 

و کاهش قیمت تمام شده شود.
طیبی اظهار کرد: موضوع امنیــت انرژی نیز ایجاب 
می کند ســبد انرژی ما متنوع باشد تا اگر در حوزه ای با 
بحران مواجه شدیم، این آسیب پذیری به حداقل برسد 
و شاهدیم کشــوری همچون آلمان سبد انرژی خود را 
به شکل بســیار متنوعی بین حوزه های مختلف انرژی 

فسیلی، غیرفسیلی و هسته ای تقسیم کرده است.
رییس جهاد دانشگاهی به ورود کشورمان در این حوزه 
نیز اشــاره کرد و گفت: در کشور ما هم از برنامه چهارم 
توسعه توجه نسبتا خوبی به بحث انرژی های تجدیدپذیر 

شد، اما به عللی از رشد خوبی برخوردار نبوده است.
وی با اشــاره به برخی از این علل گفت: قیمت خرید 
برق در کشــور ما قیمت مناسبی نیست و در پرداخت ها 
هم دارای نوسان زیادی هستیم. فردی که می خواهد در 

این حوزه ســرمایه گذاری کند نیاز به ثبات دارد تا بتواند 
امنیتی برای سرمایه گذاری خود در نظر بگیرد.

وی کمبــود منابع مالی دولــت را از دیگر علل عدم 
توســعه در حوزه انرژی هــای تجدیدپذیر عنوان کرد و 
گفت:  تــا زمانی که وضع اقتصادی ما به این شــکل 
اســت، دولت نمی توانــد در این حوزه ســرمایه گذاری 

مناسبی انجام دهد.
طیبی نرخ ســود بــاالی بانکی را نیز از مشــکالتی 
دانست که در این حوزه با آن مواجهیم و افزود: با توجه 
به اینکه عمر نیروگاه های خورشیدی چندان باال نیست، 
نرخ سود 20 درصدی تسهیالت بانکی، سرمایه گذاری 
در ایــن حوزه را برای ســرمایه گذاران غیرجذاب کرده 
اســت. طیبی با طرح این ســئوال که راه حل چیست، 
اظهار کرد: بــرای حل این مشــکالت اقتصاد ما باید 
بــه یک اقتصــاد پویا با ارزش افزوده تبدیل شــود که 
بتواند ثروت آفرین باشــد و دولــت بتواند از مالیاتی که 
از تولید می گیرد، در بخش های مختلف و از جمله حوزه 

انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری انجام دهد.
وی بــا انتقــاد از نحــوه کنونی توزیــع یارانه ها در 
کشــور، گفت: این بدیهی است که دولت باید به اقشار 
محروم جامعه کمک کند، امــا راهش از طریق کمیته 
امداد و بهزیســتی است، نه اینکه به این شکل به همه 
اقشــار جامعه پرداخت شــود. بدتر از همه اینکه امروز 
برخی کاندیداها شــعار می دهند یارانه ها را ســه برابر 
می کنیــم و این یعنی از بین بردن ســرمایه ای که باید 
صرف زیرســاخت ها و از جمله سرمایه گذاری در حوزه 

انرژی های سبز شود.
وی افــزود: اقتصــاد ما باید متکی بــر تولید و تولید 
ما متکی به علم و فناوری پیشــرفته خودمان باشــد و 
مهمترین عامــل هم جهت شــکل گیری این اقتصاد 
برداشته شدن کامل تحریم ها اســت. یکی از اقدامات 
خوب دولت یازدهم برداشتن تحریم ها بود و امیدواریم 
در مراحل بعدی تحریم هــای بانکی هم به طور کامل 

برداشته شود.
طیبی بــا بیان اینکه برخــی می گویند تحریم باعث 

توســعه می شــود، گفت: مــا به عنوان نهــادی که در 
حوزه توســعه علمی و فناورانه حرف برای گفتن داریم 
می گوییم که تحریم باعث توسعه به آن شکل نمی شود، 

زیرا به دانش و فناوری و منابع مالی دنیا نیاز داریم.
وی افزود: باید این امکان را در کشور فراهم کنیم تا 
شــرکت های خارجی بیایند و بخشی از بازار مان را در 
قبــال انتقال فناوری به آنها واگذار کنیم. البته این بدان 
معنی نیســت که درهای کشور را بدون برنامه و بدون 
کنترل بازار روی خارجی ها باز کنیم و تجربه گذشته که 
بازار خودمان را بدون گرفتن هیچ امتیازی تکنولوژی در 

اختیار کشورهای خارجی قرار دادیم، تکرار شود.
رییــس جهاددانشــگاهی افــزود: یکــی از بهترین 
روش هــای صاحب فناوری شــدن این اســت که با 

شرکت های بزرگ خارجی همکاری داشته باشیم.
وی همچنین با اشــاره به لــزوم اتکا به توان داخلی، 
گفت: توان داخلــی ما در حوزه انــرژی تجدیدپذیر و 
نیروگاه های بادی و خورشــیدی بســیار قوی است و 
متخصصان خوبی در رشــته های برق و مکانیک داریم 

که باید از توان و تخصص آنها استفاده کرد.
طیبی ادامه داد: جهاددانشــگاهی هم ورود به حوزه 
انرژی های نو را خیلی زود در دســتور کار قرار داد و با 
مطالعات صورت گرفته دیدیم توان خوبی برای کار در 
این حوزه داریم و وارد عرصه هم شــدیم، اما متاسفانه 
در کشور، سیســتمی که بتواند کارها را مدیریت کند و 

به فناوری برساند که از آن استفاده کنیم، وجود ندارد.
رییس جهاد دانشــگاهی در بخش پایانی سخنانش با 
بیان اینکه ناگزیریم در این صنعت سرمایه گذاری کنیم، 
گفت: اگر این کار را انجام ندهیم هم به خودمان و هم 
به آیندگان جفا کرده ایم، چون از یکسو آنچه متعلق به 
آیندگان اســت را مصرف کرده ایــم و از طرف دیگر با 
ضربه به محیط زیســت به خودمان و آیندگان آســیب 
زده ایم. طیبی از جهاد دانشــگاهی کرمانشاه و موسسه 
آمــوزش عالی جهاد دانشــگاهی این اســتان به خاطر 
برگزاری این کنفرانس تقدیر کرد و گفت: باید در ترویج 
این موضوع هرآنچه از دستمان بر می آید، انجام دهیم.
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پنجره ایرانیان: ناســا تصاویر ماهواره ای از بزرگترین مزرعه خورشیدی در جهان را 
منتشر کرد.

به گزارش ایســنا، این تصاویر با تصویرســاز عملیاتی زمین ناســا بر روی ماهواره 
لندست 8 گرفته شده است.

لندست 8 ماهواره آمریکایی دیده بانی زمین است که 11 فوریه 2013 به فضا پرتاب 
شــد. لندست 8 هشتمین ماهواره از ســری ماهواره های لندست و هفتمین ماهواره از 
این پروژه اســت که با موفقیت در مدار قرار گرفت. این ماهواره حاصل همکاری ناسا 
و ســازمان زمین شناسی آمریکا است و توسط شرکت "اوربیتال ساینسز" ساخته شده 

است. این ماهواره قادر به گرفتن تصاویر با جزئیات باال و رنگ حقیقی است.
ناسا دو تصویر از پارک خورشیدی در ایالت چینگهای چین منتشر کرده که یکی در 
آوریل 2013 و دیگری در تاریخ 5 ژانویه امســال گرفته شده که نشان دهنده توسعه 
ســریع این مزرعه در طی 4 سال است. در زمان گرفته شدن تصویر دوم، این مزرعه 

27 کیلومتر مربع )10 مایل مربع( و دارای چهار میلیون پانل خورشیدی بوده است.

 ناسا به تصویر کشید: بزرگترین مزرعه خورشیدی جهان

پنجره ایرانیان: وزیر نیرو با تاکید بر اینکه با تغییر اقلیم، اســتان های خوزســتان، فارس، 
بوشهر و هرمزگان با کاهش شدید بارندگی و افزایش تبخیر رواناب ها مواجه هستند، گفت: 
با توجه به شــرایط تغییر اقلیم برنامه ریزی برای احداث 50 سد از دستور کار این وزارتخانه 

خارج شد.
به گزارش ایســنا، مهندس چیت چیان روز دوشنبه، 9 اســفندماه در کنفرانس بین المللی 
تغییر اقلیم، تغییر اقلیم را به معنای تغییرات بلندمدت در شــرایط آب و هوایی توصیف کرد 
و افزود: پدیده تغییر اقلیم مســئله ای است که تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده 

است، ضمن آنکه این پدیده بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز تاثیرگذار است.
چیت چیان در ادامه به معضالت زیست محیطی کشور ناشی از تغییرات اقلیم اشاره کرد و 
ادامه داد: بر اســاس آمارها در حال حاضر، کشور در مقایسه با دو دهه قبل به طور متوسط 
با کاهش 10 درصدی میزان بارش ها مواجه است، ضمن آنکه حدود 1.5 درجه دمای کشور 
افزایش یافته اســت که این امر حدود 25 میلیارد متر مکعب تبخیر منابع آب کشــور را به 
همراه دارد. وزیر نیرو با بیان اینکه افزایش این میزان تبخیر آب موجب دور شدن دسترسی 
ما به منابع آب شــده است، اضافه کرد: عالوه بر آن حدود 20 درصد روان آب ها و آب های 
ســطحی از رودخانه های کشــور کاهش یافته و حدود 15 درصد تغذیه آب های زیرزمینی 
کاهش دارد.وی اضافه کرد: در نتیجه این اتفاقات بیشــتر شهرهای بزرگ کشور با مشکل 
تامین آب شــرب مواجه هستند، به گونه ای که برای شــهرهای شیراز، تبریز و زاهدان خط 

دوم لوله انتقال آب و در شــهرهای کوچکی مانند بانه عالوه بر سد بانه، سد دوم عباس آباد 
نیز تاسیس شده است.

چیت چیان، دلیل این امر را کاهش منابع آب و افزایش جمعیت دانســت و اظهار کرد: در 
حال حاضر ما با پیچیدگی ویژه ای در تامین منابع آب شرب مواجه هستیم؛ چراکه زیان های 
ناشی از کاهش بارندگی و افزایش تبخیرها به طور خاص در کشور وجود دارد و موجب شده 
زندگی شهروندان در شهرهای خوزستان، فارس و هرمزگان تحت تاثیر تغییرات اقلیم قرار 

گیرد و عالوه بر آن با خشک شدن تاالب ها مواجه هستیم.
وی بــا تاکید بر اینکه افزایش جمعیت و افزایش مصــرف، تاثیرات پردامنه ای در زمینه 
تغییرات اقلیم داشــته اســت، خاطرنشــان کرد: اولین اثرات تغییرات اقلیم متوجه سالمت 

انسان هاست و بعد از آن اثرات مستقیمی بر روی اقتصاد دارد.
چیت چیان با اشاره به برگزاری این کنفرانس، افزود: محققان حاضر در این کنفرانس باید 
نتایج آن را به مسئوالن ارائه دهند تا مسئوالن بدانند که چگونه با این پدیده جهانی مواجه 
شــوند؛ چراکه پدیده تغییر اقلیم یک پدیده جهانی است و برای مواجهه با آن باید اقدامات 

ملی و جهانی انجام دهیم.
وزیر نیرو، رویکرد دنیا برای مواجهه با پدیده تغییر اقلیم را سازگاری دانست و یادآور شد: 
مــا برای مواجهه با این پدیده نمی توانیم وارد جنگ با آن شــویم، بلکه باید زندگی خود را 

با آن سازگار کنیم.
وی، کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای، توسعه فناوری های متناسب با نیازهای ناشی از 
تغییر اقلیم و مدیریت مخاطرات را از جمله راهکارهای مناسب برای مواجهه با پدیده تغییر 
اقلیم دانســت و اضافه کرد: در حال حاضر ایران به معاهده پاریس پیوسته است. این اقدام 
ایران به نفع کشــور و جهان است و بر این اســاس ما پیش بینی های الزم را برای توسعه 

کاربرد انرژی های تجدیدپذیر تا سال 2030 کرده ایم.
چیت چیان نیروگاه های تجدیدپذیر با ظرفیت 7500 مگاوات را از جمله راهکارهای کشور 
برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر دانست و افزود: بر این اساس در سال جاری نیروگاه 
خورشــیدی یک مگاواتی در اراک و در همدان تاسیس شده است، ضمن آنکه نیروگاه 10 

مگاواتی خورشیدی نیز در اصفهان در حال تاسیس است.
چیت چیان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات وزارت نیرو برای سدسازی اشاره 
کرد و گفت: با توجه به تغییرات اقلیم کشــور برای احداث 50 سد برنامه ریزی شده بود که 
با توجه به شــرایط حاکم در کشور احداث این تعداد سد از دستور کار خارج شد؛ چراکه من 
با اینکه اصال ســد ساخته نشود یا در هر نقطه از کشور سدی ساخته شود، مخالفم و اعتقاد 

دارم که سدسازی باید بر اساس شرایط جدید اقلیمی کشور صورت گیرد.

 تاسیس سه نیروگاه خورشیدی و از دستور خارج شدن احداث پنجاه سد
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پنجره ایرانیان: معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به حمایت دولت تدبیر و امید 
از تولید انرژی های نو از خرید تضمینی تولید نیروگاه های برق آبی و دیگر انرژی های 

تجدید پذیر خبر داد.
به گزارش ایســنا، هوشنگ فالحتیان، در نشســت تخصصی سرمایه گذاری حوزه 
انرژی در استان ســمنان که با حضور معاون وزیر، معاونین شرکت توانیر، استاندار، 
معاونین اســتاندار، مدیران دســتگاه های اجرایی اســتان ســمنان و برخی مدیران 
ارشــد صنعت برق کشور و ســرمایه گذاران بخش خصوصی برگزار شد اظهار کرد: 

ظرفیت های باالیی در حوزه انرژی های تجدید پذیر در کشور وجود دارد.
وی با اشــاره به ایجاد تسهیالت الزم از سوی وزارت نیرو در بخش انرژی های نو 
و احداث نیروگاه های بادی و خورشــیدی گفت: وزارت نیرو جهت تشویق و ترغیب 
بخش خصوصی در ســاخت مولدهای مقیاس کوچک و نیروگاه های برق آبی و دیگر 

انرژی های تجدید پذیر، تولید برق آنان را به صورت تضمینی خریداری می کند.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به قابلیت های استان سمنان در سرمایه گذاری 
حوزه انرژی اظهار کرد: اســتان ســمنان در کنار جاذبه های آن به علت نزدیکی به 
پایتخت، امکان سرمایه گذاری و برنامه ریزی به منظور توسعه زیرساخت های انرژی را 

برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم آورده است.
فالحتیــان، حمایت مســئوالن اســتانی را در ســرمایه گذاری بخش خصوصی، 
مطلوب و ارزشــمند دانســت و افزود: برگزاری این نشســت های تخصصی و توجه 
به ســرمایه گذاران در این حوزه، بســتر الزم را برای حضور سرمایه داران در استان 

فراهم می آورد.

  حرکت به سمت انرژی سبز یک ضرورت حیاتی است

پنجــره ایرانیان: انرژی ســبز، معاون آموزشــی جهاد 
دانشگاهی کشور حرکت به ســمت استفاده از انرژی های 

سبز را یک ضرورت حیاتی برای کشور دانست.
دکتر سیدسعید هاشــمی در حاشیه کنفرانس بین المللی 
"فناوری و انرژی ســبز" که در کرمانشــاه برگزار شد، در 
گفت و گو با خبرنگار ایســنا با بیان اینکه ترویج استفاده از 
انرژی سبز در راستای توسعه پایدار کشور یک امر ضروری 
است، گفت: این امر هم اکنون به دغدغه بسیاری کشورها 
تبدیل شده و خوشبختانه توجه به آن در کشور ما نیز ایجاد 

شده است.
وی افزود: با توجه به آلودگی های محیط زیســتی بسیار 
که در حوزه های مختلف داریم، اســتفاده از انرژی پاک در 

کشور ما یک امر حیاتی به شمار می  رود.
هاشــمی تصریح کرد: چنانچه بخواهیم به توسعه پایدار 
کشور برسیم، باید اســتفاده از انرژی سبز سرلوحه تمامی 

فعالیت های کشور قرار گیرد.
این مسئول خاطرنشــان کرد: برگزاری چنین همایشی 
هم به توسعه تحقیقات علمی در این زمینه و هم به ترویج 
فرهنگ استفاده از انرژی سبز کمک بسیاری خواهد کرد.

هاشــمی با اشــاره به اقدامات موثر جهاد دانشگاهی در 
استفاده از انرژی های پاک، گفت: هم اکنون مجموعه های 
فنی و مهندســی جهاد دانشــگاهی از جمله پژوهشــکده 
توســعه تکنولوژی، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، جهاد 
دانشــگاهی علم و صنعــت و نیز پژوهشــکده IT و برق 

گام های موثری در این زمینه برداشته اند.
وی اقدامــات صــورت گرفته در ایــن حوزه ها را 
ناکافی دانســت و اظهار کرد: تمام بخش های جهاد 
دانشــگاهی باید منســجم تر و با اســتفاده از همه 
ظرفیت  ها از جمله پارک های علم و فناوری در این 

راستا قدم برداشته و فعالیت کنند.
معاون آموزشی جهاد دانشــگاهی کشور ابراز امیدواری 
کرد: این همایش زمینه ســاز همایش های بعدی در زمینه 
انرژی ســبز باشد و برگزاری این همایش ها بتواند فرهنگ 

استفاده از انرژی سبز را در جامعه ترویج دهد.

 خرید تضمینی تولید نیروگاه های برق آبی، خورشیدی و بادی
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پنجــره ایرانیان: اوبر پــس از راه اندازی یک سیســتم 
مسافربری آنالین در سانفرانسیسکو قصد دارد طی چند سال 

آینده سیستم تاکسی های پرنده را راه اندازی کند.
به گزارش ایســنا به نقل از دیلی میل، این شرکت اعالم 
کرده است که قصد دارد تاکسی های پرنده خود را در داالس، 

فورت ورث، تگزاس و دبی تا سال 2020 راه اندازی کند.
الکتریکی کوچکی  این تاکسی های پرنده، هواپیماهای 
خواهند بــود که به صورت عمودی از زمین برخاســته و 

فرود می آیند.
تاکســی های پرنده اوبر زمان ســفر بین مارینا در ســان 
فرانسیســکو را به سن خوزه از 2 ســاعت )سفر جاده ای( به 

15 دقیقه کاهش می دهند.
درصد آالیندگی این تاکسی ها صفر بوده و به قدری بدون 
ایجاد سر و صدا حرکت می کنند که به راحتی می توان از آنها 

در محیط شهری استفاده کرد.

پنجره ایرانیان: محققان فناوری نانو دانشــگاه تربیت مدرس با استفاده از نانوبلورهای 
نقاط کوانتومی توانســتند عملکرد ســلول های خورشــیدی پلیمری را بهبود بخشند و 

به عنوان نسل سوم سلول های خورشیدی معرفی کنند.
 به گزارش ایسنا در منابع مختلف انواع گوناگونی از تقسیم بندی ها در زمینه سلول های 
خورشیدی دیده می شود. ســلول های خورشیدی را می توان به سه نسل تقسیم کرد که 

سلول های خورشیدی آلی یا پلیمری از نسل جدید یا سوم هستند.
پلیمرهای مــزدوج اخیرا به دلیل قابلیت های کاربردی شــان در ابزارهای الکترونیکی 
انعطاف پذیری از قبیل دیودهای نشر نور، سلول های خورشیدی پلیمری و ترانزیستورهای 
الیه نازک آلی و همچنین فرایند محلولی و قیمت ارزان آنها مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. 

به گونه ای که در دانشگاه تربیت مدرس نیز مطالعاتی را در این زمینه اجرایی کردند.
دکتر فرزانه عرب پور از محققان این طرح یکی از روش های بهبود عملکرد سلول های 
خورشــیدی پلیمری را اســتفاده از نقاط کوانتومی و ایجاد یک ســاختار نانوکامپوزیتی 
هیبریدی دانســت و افزود: بر این اساس در این طرح سعی شد با بهبود عملکرد نوری و 

الکتریکی سلول خورشیدی، بازده آن را افزایش دهیم.

وی یادآور شــد: بهبود عملکرد این سلول ها منجر به استفاده بیشتر از این سامانه ها و 
درنتیجه کاهش آلودگی هوا و هزینه های مربوط به مصرف سوخت های فسیلی می شود.
عرب پور با اشاره به مزایای استفاده از نانوبلورهای نقاط کوانتومی خاطرنشان کرد: به 
دلیل تنظیم پذیر بودن خواص با ابعاد، پایداری مناسب، قابلیت جذب نور باال، امکان جذب 
چندتایی و توانایی شرکت در مراحل فتوولتائیک این نانو ذرات موردتوجه قرار دارند و در 
تحقیق حاضر، با اســتفاده از روش شبکه ای کردن نانوبلورهای نقاط کوانتومی به وسیله  
مولکول هــای آلی عامل دار، تحرک الکترون در نقاط کوانتومی بهبودیافته و متعاقبا بازده 

سلول خورشیدی افزایش یافته است.
این محقق بابیان اینکه شبکه ای شدن منجر به کاهش انحالل پذیری الیه  پلیمر حاوی 
نقاط کوانتومی می شود، یادآور شــد: در این پژوهش ابتدا نانوبلورهای نقاط کوانتومی با 
ابعاد مختلف ســنتز شدند و برای ساخت سلول های خورشیدی، در ابتدا، زیرالیه  طرح دار 

شده با فرایند مناسب شسته شده است.
وی الیه  دوم سلول خورشیدی تولیدشده را الیه  انتقال دهنده از جنس پلیمر رسانا دانست 
و اظهار کرد: این الیه به روش الیه نشانی چرخشی باضخامت 50 نانومتر بر روی زیرالیه 
قرار گرفت و الیه  ســوم الیه فعالی اســت که با اســتفاده از روش پوشش دهی چرخشی 
الیه نشانی  شد. برای اعمال عملیات شــبکه ای کردن، چندالیه ساخته شده در محلولی از 

عامل شبکه کننده در دمای 60 درجه سانتی گراد و در محیط خنشی قرار گرفت.
این دانش آموخته دانشــگاه تربیت مدرس ادامه داد: پس از تکمیل عملیات شــبکه ای 
شــدن، الیه ای 100 نانومتری از آلومینیوم به روش الیه نشانی تبخیری بر روی الیه ها 
نشانده و ساخت سلول تکمیل شد، سپس سلول برای مشخصه یابی تحت تابش خورشید 

قرارگرفته و بازدهی آن محاسبه شده است.
به گفته وی، شبکه ای کردن نقاط کوانتومی در ساختار هیبریدی منجر به بهبود انتقال 
بار در نانوذرات شــده و همچنین افزایش مقاومت الیــه  فتوولتائیک در برابر حاللیت و 
امکان ساخت چندالیه های نانوکامپوزیتی با حالل مشابه ازجمله نتایج دیگر این تحقیق 

بوده است.
این تحقیقات از ســوی دکتر فرزانه عرب پور دانش آموخته مقطع دکترای دانشــگاه 
تربیت مدرس، دکتر مهرداد کوکبی و دکتر وحید احمدی از اعضای هیات دانشگاه تربیت 
مــدرس و دکتر غالمرضا عبائیانی عضو هیات علمی پژوهشــکده لیزر و اپتیک اجرایی 

و نتایج آن در مجله Electrochimica Acta با ضریب تأثیر 4.803 منتشر شد.

  با تالش محققان ایرانی صورت گرفت افزایش کارایی سلول های خورشیدی پلیمری

  اوبر تا ۲۰۲۰ تاکسی پرنده می سازد
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  تولید هیدروژن و تصفیه هوا با یک دستگاه جیبی

  منبع انرژی بنز در خانه های انگلیس

  ساخت سلول های خورشیدی که فتوسنتز می کنند

پنجره ایرانیــان: یک تیم از دانشــمندان بلژیکی 
موفق به توســعه یک دستگاه جدید شدند که قادر به 
تولید برق بوده و در عیــن حال می تواند هوای آلوده 

را تصفیه کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از پایگاه یو.پی.آی، این 
کاتالیــزور قادر به تولید گاز هیــدروژن و از بین بردن 

آلودگی هوا است.
این دســتگاه که برای فعالیت بایــد در معرض نور 
خورشــید قرار بگیرد، دارای دو قسمت بوده که توسط 

پوششی از هم جدا شده اند.
هوای آلوده در یک طرف این دستگاه تصفیه شده و 
در طرف دیگر، آلودگی به گاز هیدروژن تبدیل می شود.

این گاز هیدروژن می تواند ذخیره شــود تا بعدها به 

عنوان سوخت از آن استفاده کرد. در حال حاضر برخی 
از اتوبوس ها به وسیله هیدروژن  نیرودهی می شوند.

پوششــی که دو قسمت دســتگاه را از یکدیگر جدا 
می کند ضروری ترین و مهمترین قسمت دستگاه بوده 
که ترکیبی از مواد نانو ویژه است. محققان می گویند 
عملکرد دستگاه آنها شباهت بسیار زیادی به پنل های 
خورشــیدی دارد چرا که هر دو آنها از نور خورشــید 
برای ایجاد واکنش های شــیمیایی تولید کننده انرژی 

استفاده می کنند.
در حال حاضر محققان این پژوهش به دنبال افزایش 
اندازه این دســتگاه برای استفاده های صنعتی هستند. 
آنهــا همچنین در حــال کار برای بهبــود بهره وری 

دستگاه هستند.

پنجره ایرانیان: شرکت بنز منبع انرژی پاک خود را در انگلیس به بازار عرضه کرد.
به گزارش ایســنا و به نقــل از نیواطلس، تولید کنندگان خودرو چندی اســت که به 
اســتفاده از منابع انرژی پاک روی آورده اند و تالش می کنند بهینگی خودروهای برقی 

خود را افزایش دهند.
در این بین برخی شــرکت ها پا را از تولید خودرو فراتر گذاشــته  و منابع انرژی خود را 

برای استفاده در خانه ها نیز طراحی کرده اند.
شرکت تسال چندی پیش از طرحی در این زمینه موسوم به "پاور وال" رونمایی کرد 

و حاال نوبت مرسدس بنز است که راه خود را به خانه های کاربران باز کند.
پک های باتری تولیدی بنز، از ســلول های لیتیوم- یونی استفاده می کنند و می توانند 
عالوه بر اســتفاده های معمول، برای ذخیره انرژی تولید شــده از ســوی ســلول های 

خورشیدی و توربین های بادی مورد استفاده قرار بگیرد.
هر پک 2.5 کیلووات ساعت انرژی تامین می کند و با توجه به جداشونده  و بدنه پک ها 
کاربران می توانند با توجه به نیازهایشــان تا 8 پک را مورد استفاده قرار داده و مجموعا 

از 20 کیلووات ساعت انرژی استفاده کنند.
بر خالف پاور وال های تســال که در ظرفیت های 7.5 و 10 کیلووات ســاعت عرضه 
شــده و حداکثر ظرفیت آنها 58 کیلووات ساعت است، قابلیت جداشونده بودن پک های 

مرسدس به زیبایی و سهولت استفاده از آنها می افزاید.
هارلد کروگر مسئول آزمایشگاه برق و الکترونیک شرکت بنز گفت: ما تالش می کنیم 

هرچه سریع تر عرضه این محصول را به بازارهای جهانی عملی کنیم.
وی افزود: این محصول می تواند به عنوان یک منبع مطمئن برای اســتفاده در زمان 
پیک مصرف به کار گرفته شــود و به همین دلیل در کاهش مصرف و هزینه ها بســیار 

موثر خواهد بود.
از نظــر هزینه ها با توجه به ابعاد منازل و نیازهای متفاوت کاربران، قیمت ها می تواند 

تغییر کند اما متوسط هزینه این پک ها به همراه نصب حدود 10 هزار دالر است.

پنجره ایرانیان: محققان کشــورمان موفق به تولید سلول های خورشیدی شدند که 
فرآیندی مشابه فتوسنتز انجام می دهند.

به گزارش ایســنا، راحله محمدپور، مجری پروژه "ســاخت ســلول های فتوولتایی 
نانوســاختاری هیبریدی معدنــی، بیولوژیکی" که این طرح را با پشــتیبانی صندوق 
حمایت از پژوهشــگران و فناوران به پایان رســانده اســت، درباره آن اظهار کرد: به 
علت محدود بودن منابع فســیلی در چند سال آینده چاره ای جز استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر و پاک وجود ندارد و این مساله رویکردی جهانی است. در میان انرژی های 
تجدیدپذیر نیز انرژی خورشــیدی از پاک ترین انرژی ها اســت که در کشور ما نیز به 

وفور وجود دارد.
محمدپور ادامه داد: بنابراین محققان در کشــورهای مختلف برای بهره وری از این 

انرژی به دنبال ساخت و تولید سلول های خورشیدی با بازدهی باال، هزینه تولید پایین 
و پایداری زیاد هستند. در این طرح نیز ساخت سلول های فتوولتایی مدنظر قرار گرفت 

تا سلول های خورشیدی شبیه به برگ را تولید کنیم.
عضو هیات علمی دانشــگاه صنعتی شــریف تصریح کرد: در واقع با استفاده از مواد 
بیولوژیکی موجود باید فرآیندی مشابه فتوسنتز را در سلول های خورشیدی شبیه سازی 

کنیم تا با استفاده از پروتئین و کلروفیل فتوالکترون های نانو ساختار حساس شوند.
وی یادآور شد: این سلول خورشیدی در مقیاس آزمایشگاهی ساخته شده است، البته 
با وجود هزینه ســاخت پایین این سلول ها به علت وجود الکترولیت مایع این سلول ها 
مشکل پایداری دارند. تحقیقات در حوزه پایداری سلول های خورشیدی در مرز دانش 

قرار داشته و محققان در این حوزه مشغول فعالیت هستند.
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  کشتی که با انرژی پاک حرکت می کند

  بزرگ ترین نیروگاه بادی اروپا در آب های هلند ساخته شد

  آغاز شماره گذاری خودروهای سبز ایرانی

پنجــره ایرانیان: یک شــرکت ایتالیایی طــرح اولیه از 
کشــتی با ظاهر فضاپیما ارائه کرده که از طریق پنل های 
خورشــیدی، باد و توربین های آبی انرژی موردنیاز خود را 

تامین می کند.
 به گزارش ایلنا به نقل از فیوچریســم، در آینده نه چندان 
دور ســفینه ها عالوه بر آسمان در دریاها نیز حضور خواهند 
 Jet Capsule داشت در همین راستا شــرکت ایتالیایی
طرح اولیه از یک ســفینه شــناور به نام U.F.O 2.0 ارائه 

کرده است.
این طرح اولیه در حقیقت کشــتی با ظاهر فضاپیماست. 
کشتی مذکور سه طبقه دارد و انرژی مورد نیاز برای حرکت 
را از طریق پنل های خورشیدی، باد و توربین های آبی تامین 
می کند. همچنین دارای دو موتور باقدرت 80 اســب بخار 

است و می تواند با سرعت 10 مایل بر ساعت حرکت کند.

پنجره ایرانیان: یکی از بزرگ ترین مزارع بادی جهان و بزرگترین در اروپا، در آب های 
هلند ساخته شد.

به گزارش ایســنا به نقل از گیزمگ، مزرعه گمینی که به نوعی در افق پنهان شده از 
هلند یا جزایر همســایه آن قابل مشاهده نیست اما قرار است ساالنه حدود 2.6 تراوات 
ســاعت برق تولید کند. این مزرعه )نیروگاه بادی( در دریای شمال و در 85 کیلومتری 
شــمال ســاحل خرونینگن واقع شــده و 150 توربین دارد. این توربین ها در مساحتی 
معادل 68 کیلومتر مربع پراکنده شــده اند. گفته می شود سرعت باد در این ناحیه به طور 
مداوم باال و به طور متوســط 36 کیلومتر در ســاعت است. این مزرعه بادی با ظرفیت 

600 مــگاوات پس از  London Array، بزرگ ترین مزرعــه بادی دریایی دنیا به 
شــمار می آید. برق تولید شده توســط دوربین های گمینی پیش از انتقال در مسیر 110 
کیلومتری به ســمت بندر ایمشاون، در دو زیرایستگاه مجاور جمع آوری می شود. از آنجا 

این میزان برق تولیدشده وارد شبکه برق کشور هلند می شود.
این مزرعه در چند دهه آینده قادر خواهد بود  برق مورد نیاز 1.5 میلیون نفر را تامین 

کند و ساالنه میزان انتشار دی اکسیدکربن را 1.25 میلیون تن کاهش دهد.
ســاخت این مزرعه بادی بیش از دو ســال طول کشــید و یک شرکت هلندی و نیز 

شرکت زیمنس آلمان پیمانکار این پروژه بودند.

پنجــره ایرانیان: موضوع طراحی، ســاخت و کاربردی 
کردن خودروهای برقی یکــی از موضوعات مورد بحث 
در آخرین مناظره کاندیدهای ریاست جمهوری بوده که با 
تالش های صورت گرفته، طراحی و ساخت این خودروها 
بــه عنوان گامی در جهت کاهــش گازهای گلخانه ای از 
ســال ها قبل در دانشگاه های کشور آغاز شده و با تالش 
معاونت علمی ریاســت جمهوری موانع شماره گذاری این 

خودروها رفع شده است.
به گزارش ایســنا، خودروی برقی، خودرویی است که 
از باتری جهت نیروی محرکه به  جای موتور درون ســوز 
اســتفاده می کند. اولین خودروهای برقی در قرن نوزدهم 
تولید شــدند ولی با تولید اتومبیل های احتراقی، تولید این 

گونه خودروها دچار افت شدید شد.
در دهه های 1970 تا 1980 میــالدی با وقوع بحران 
انرژی مجددا خودروی برقی مورد توجه قرار گرفت، ولی 
این عالقه مندی ســبب تولید انبــوه و ایجاد بازار رقابتی 
نشــد. از سال 2008 میالدی با توجه به پیشرفت فناوری 
باتری ها، مدیریت شــبکه بــرق، نگرانی ها در خصوص 
قیمت نفت و نیاز بــه کاهش گازهای گلخانه ای، تحولی 

اساسی در تولید خودروهای برقی صورت گرفته  است.
از مزایای خودروی برقی نســبت به خودروی احتراقی 

می تــوان به کاهش قابل مالحظــه آلودگی هوا، کاهش 
گازهای گلخانه ای و کاهش وابســتگی به نفت اشــاره 
کــرد و این مزایا موجب شــده که برخی از کشــورها و 
دولت ها به منظور ترویج و گســترش بــازار خودروهای 
برقی مشوق هایی برای اســتفاده از خودروهای برقی در 
نظر بگیرند؛ چراکه بر اســاس پروتــکل "کیوتو" گروه 
کثیری از کشورهای جهان متعهد شدند سطح انتشار دی 
اکســید کربن )CO2( خود را تا حدود 5 درصد کمتر از 

میزانی که در ســال 1990 انتشار می یافته، کاهش دهند.  
بر اساس آمارهای جهانی 11 کشــور با بیشترین میزان 
تولید دی اکسید کربن در ســال 2015 شناخته شدند که 
10 کشــور جهان حدود 67 درصد از گاز دی اکسید کربن 
سراســر جهان را تولید می کنند و این در حالی است که 
کشــور چین به تنهایی 28,03 درصد از دی اکسید کربن 
جهــان را تولید می کند.  ایران در این لیســت در رتبه 9 

جهانی قرار دارد.
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  فروش تسال در امارات متحده عربی شروع شد

  میکروآلگی، انرژی پاک تر و افزایش امنیت غذایی

  ایوانپاه برای اولین بار به حداکثر تولید انرژی رسید

 پنجره ایرانیان: تســال فروش خودروی الکتریکی لوکس 
خــود را در دبی آغاز کرد که اولین بازار فروش این خودرو در 

خاورمیانه است.
به گــزارش انرژی هاب، فــروش خودروهــای لوکس در 

کشــورهای حاشــیه خلیج فارس دارای باالترین نرخ فروش 
هســتند، اگرچه بعضی از برندها و شرکت ها با کاهش قیمت 
نفت دچار کاهش فروش شــده اند. مرکز خودروســازی تسال 
مستقر در کالیفرنیا، ســفارش آنالین از امارات متحده عربی 

را فراهم آورده اســت که باعث شده تا فروشگاهی مجهز در 
دبی مال و یک تعمیرگاه مجهز در جاده شــیخ زاید راه اندازی 

شوند و تا ماه جوالی افتتاح شوند.
بنیان گذار تســال، الون ماســک، همچنین وعده بازگشایی 
نمایندگی و مرکز تعمیر در ابوظبی تا ســال 2018 و گسترس 
این مراکز در بحرین و عمان، و عربســتان سعودی خبر داد. 
او همچنیــن هرگونه فعالیتی در خارج از دبی و گســترش در 
مناطق دیگر امارات مقدور ندانست. قیمت خودروهای تسال از 
275هــزار درهم یا 75 هزار دالر برای مدل S با بازه رانندگی 
632 کیلومتر شروع می شود و مدل X قیمتی برابر 344 هزار 
درهم و 565 کیلومتر بازه رانندگی نیز در لیســت فروش قرار 
دارد. مشــتریانی که خودروی خــود را از ماه جوالی تحویل 
خواهنــد گرفت، می توانند آن را در خانه و همچنین 28 مرکز 
دیگر شارژ کنند که تا 50 ایستگاه شارژ افزایش خواهند یافت. 
تسال تاکنون در کشورهای مکزیک، اروپا، کانادا، تایوان، چین 

و ژاپن خارج از ایااللت متحده ورود کرده است.

پنجــره ایرانیان: با اســتفاده از پایین تریــن طبقه هرم غذایــی در اقیانوس، 
میکروآلگــی می تواند به عنوان بزرگترین راه مبارزه بــا گرمایش زمین، انرژی و 

کمبود غذا مطرح گردد.
 به گزارش انرژی هاب، این را محققان آزمایشــگاه آلگی و سوخت زیســتی دانشگاه 
کورنل می گویند. اســتاد دانشگاه و رییس این مجموعه، که نویسنده مقاله جدید به نام 
»میکروآلگی اقیانوس ها: هواشناسی، انرژی و صنایع غذایی« است، می گوید: ما ممکن 
اســت به انقالبی بزرگ در صنعت انرژی پاک دست پیدا کنیم. این مطالعه به بررسی 
موضوع کشت مقیاس صنعتی میکروآلگی ها یا به صورت مخفف ICMM می پردازد.

ICMM  می تواند باعث کاهش چشــمگیر مصرف سوخت فسیلی با تولید سوخت 
هیدروکربنی مناسب برای صنایع حمل ونقل سنگین شود. همچنین تفاله باقی مانده به 

صورت زیست توده می تواند به عنوان ماده ای مغذی برای دام به استفاده رسد.
محققان برای تولید سوخت بعد از پرورش این میکروآلگی ها لیپید موجود را جداسازی 
می کنند و تنها تفاله ای مغذی از پروتئین باقی می ماند که می تواند به غذای دام و طیور 

افزوده شــود. بعد از مصرف چنین غذای مغذی توســط طیور، تخم مرغی با سه برابر 
امگا3 تولید خواهد شد.

برای تولید ســوخت مایع از میکروآلگی نیاز به زیر کشت بردن مزرعه ای به وسعتی 
سه برابر ایالت تگزاس نیاز است. البته در کنار آن پروتئینی به دست می آید که 10 برابر 

پروتئین تولید جهانی از گیاه سویا است.
کشت میکروآلگی تهدیدی برای زمین های کشاورزی یا آب آشامیدنی نیست. زیر در 
هر زمین بایری مانند دشــت های نامرغوب و بایر مکزیک و خاورمیانه و با آب مصرف 
شــده نیز قابل کشت هستند. ســاخت و مالکیت همچین مزرعه ای شاید برابر 400 تا 
500 میلیون دالر خرج داشته باشد اما در کنار آن صاحبان این مزارع می توانند درآمدی 

چند برابری از فروش سوخت و ماده پروتئینی به دست آورند.
محققان بر این باور هستند با میکروآلگی می توان به امنیت غذایی رسید و همچنین 
زمین های مورد استفاده برای کشت محصوالت مغذی پروتئینی و انرژی مانند سویا یا 

درختان نخل روغنی را کاهش داد.

پنجــره ایرانیــان: بزرگترین نیروگاه خورشــیدی دنیا 
باالخره انرژی کافی مد نظر را تولید کرد.

 به گزارش انرژی هاب، نیروگاه خورشــیدی ایوانپاه در 
کالیفرنیای جنوبی که در ابتدای کار خود از تولید در نظر 
گرفته شــده در قرارداد خــود بازمانده بود، پس از تنظیم 
سیستم پیچیده خورشیدی که از 170هزار آیینه استفاده 
می کند، خروجی انرژی باالتر رفته و دیگر ریسکی برای 
نرســیدن به انرژی مــد نظر قراردادهــای آن را تهدید 

نمی کند. 
»ما در حال برآورد کردن انتظارات قرارداد هســتیم و 
تولید انرژی به طور محسوســی باال رفته اســت«. البته 
ســخنگوی شــرکت PGE دنی بویلس از پاسخ به این 
ســوال که آیا نیروگاه شروط قرارداد مبنی بر سقف تولید 

را اجرا کرده اســت یا نه طفره رفت و گفت شــرکت در 
حال بررسی عملکرد نیروگاه ایوانپاه هست و البته قرارداد 
با دارندگان شــرکت و همچنین گوگل پا برجاست. »اما 
طولی نخواهد کشید تا قدم های بعدی را مشخص کنیم«.

نیــروگاه 377 مگاواتی که حدودا 80 کیلومتری جنوب 
غربی الس وگاس در صحــرای موجاوی قراردارد، وامی 
1.6 میلیــاردی دالری را از وزارت انرژی آمریکا دریافت 

کرده است و از سال 2014 شروع به کار کرده است.
تولید شرکت NRG از ابتدا تاکنون آرام آرام طی چهار 
سال افزایش یافته است. این نیروگاه خورشیدی گرمایی 
به جــای فتوولتاییــک از تولید بخار در بویلر اســتفاده 
می کند. بعد از طلوع خورشــید، توربین ها با اســتفاده از 
انرژی خورشــیدی راه می افتند و قبــل از آن، بخار آب 

توسط سوزاندن گاز طبیعی تولید می شود.
این نیروگاه در ســال 2014 به مشــکالت مکانیکی 
برخــورد کرد. که اهــداف تولیدی 24 مــاه اول خود را 
نتواســت به ســرانجام برســاند. کالیفرنیا یک فرصت 
شــش ماهه در ماه مارس 2016 به نیروگاه داد تا کاهش 
تولید خود برای شــرکت PGE را جبران کند. بعد از آن 
شــرکت NRG نیروگاه را تجهیز کرد و به افزایش تولید 
دوبرابری رســید که باعث شد این فرصت شش ماهه به 
یکسال تبدیل شــود. خروجی یکی از بویلر ها به بیش از 
80 درصــد افزایش یافته اســت و در دیگری 70 درصد 

افزایش یافته است.
سخنگوی نیروگاه می گوید: انتظارها به پایان رسید و ما 

می توانیم به تمام شروط قرارداد خود عمل کنیم.
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 آسمان بیشتر با پنجره ای جدید

 پنجره ایرانیان: طراحی جالب این پنجره آسمان بیشتری برای آپارتمان های کوچک 
به ارمغان می آورد.

به نقل از تکرا، با محدود شــدن در آپارتمان های کوچک به ندرت پیش می آید که ما 
فقط فرصت استراحت در بالکن و بهره گیری از یک منظره خوب را داشته باشیم، حتی 
به سختی پنجره دیگری خواهیم داشت. اما ممکن است به زودی یک راه حل برای این 

مشکل در طراحی خانه های آپارتمانی کوچکمان  رقم بخورد.
»آســمان بیشتر« یک طراحی پنجره برای ساکنان شــهر است که فضای کمی در 
آپارتمان کوچک خود دارند، این طراحی به عنوان یک ساختار قابل ارتقا است که برای 
ارائه دید بیشتری از چشــم انداز اطراف، طراحی آن به حالت کشویی بیرون است. این 
پروژه توســط یک طراح آرژانتینی پیشنهاد شــده، او سه مدل مختلف از این پنجره را 
توســعه داده که هر کدام برای زاویه دید مختلف کاربر ساخته شده است. اولین مدل، 
تقریبا مانند یک منطقه اســتراحت در فضای باز عمل می کند، که در آن شما می توانید 

روی پنجره خود آرمیده و منظره ای را که از آسمان می بینید، تحسین کنید.
دو مدل دیگر نیز یک فضای گرم و نرم برای کمی بیشتر لذت بردن از محیط اطراف 
خانه را فراهم می کند. یکی از گزینه های پنجره ساخته شده این است که هنگامی که 
یک ســوم از آن بیرون اســت می توانید دست خود را بر آن تکیه زده و به خیابان نگاه 
کنید. تقریبا مانند یک کپســول عمل می کند، ایجــاد یک فضای کوچک که می تواند 
یک نقطه آرامش ایده آل برای کســانی که عالقه مند به مدیتیشــن هستند، و یا فقط 

می خواهند به خواندن یک کتاب در حال بهره گیری از مناظر بپردازند، ارائه می دهد.
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 تجربه زیست ایرانی ویالی لواسان

پنجره ایرانیان: ویالی لواسان یکی از آثار برجسته خواهران حریری به شمار می رود.
به نقل از تکرا، خواهران حریری که کار حرفه ای شرکتشان را از سال 1986 در نیویورک 
شــروع کرده اند، چند سالی است که به واسطه ســمینارها و پروژه هایی که در ایران اجرا 
می کنند، سعی در حضور حرفه ای در زادگاهشان را دارند. ساختمان الوند واقع در جردن که 
کاربری اداری دارد و ویالی دیگری در لواسان که در سال 1381 ساخته اند از آن جمله اند.

اما ویالی لواســان اثر خواهران حریری که در سال 1395 ساخته شد، برجسته تر از آثار 
قبلی آنهاست. خواهران حریری بیشتر از اینکه به دنبال ارتباط فرمی اثر با خاطرات بصری 

ما ایرانیان باشد به سمت ارتباط فضایی آن با تجربه زیستی ما ایرانیان رفته اند.
ویالی لواســان خواهران حریری فاصله ای سی دقیقه ای از مرکز شهر تهران دارد. این 
ویال به واســطه محیط کوهستانی لواسان در جایی پر از تپه های شیبدار قرار گرفته است. 
ارتفاع بلند ســایت به داشتن نمای با شــکوهی از بستر رودخانه جاجرود و همچنین نمای 

باشکوهی از رشته کوه البرز کمک کرده است.
چالش خواهران حریری در این پروژه طراحی یک ویالی ساده در دل توپوگرافی بود که 

می بایست صاحبان آن را از نظر فضای خصوصی مورد انتظارشان راضی نگه می داشت.
خواهران حریری انتظارات کارفرما رادر قالب این برنامه فیزیکی برآورده کردند: یک اتاق 
خــواب اصلی، دو اتاق خواب برای بچه ها، یک اتاق تلویزیون، تراس، اتاق نشــیمن، اتاق 

غذاخوری، آشپزخانه،  اتاق بازی،  فضای بزرگ ورود و خروج و یک استخر شنا.
عالوه بر این یک مهمانخانه مســتقل هم طراحی کردند که خود شــامل؛ اتاق خواب، 
پذیرایی، ناهارخوری و یک آشــپزخانه کوچک بود. همچنین در ســمت غرب سایت یک 
گاراژ که محل پارک دو خودروســت قرار گرفته است. یک آسانسور و یک راه پله باز کل 

سطوح خانه را به هم متصل می کند. 
نمای شرق ساختمان رو به یک فضای سبز باز می شود، همچنین در زیر آن یک فضای 
چایخانه قرار گرفته است که نزدیک فضای اضافه پارک خودرویی است که برای مهمانان 

در نظر گرفته شده است و به وسیله یک پل ارتباطی به غرب ساختمان متصل می شود.
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 خانه هایی با کولرهای طبیعی

پنجره ایرانیان: در ویتنام خانه هایی وجود دارد که ســاکنان آنها سال هاست  با استفاده 
از گیاهان به صورت طبیعی محیط زندگی خود را خنک می کنند.

به گزارش ایســنا، مبتکر این طرح شرکتی ویتنامی موسوم به ووترونگ انگیا است 
که در زمینه طراحی داخلی منازل فعالیت می کند.

این شــرکت در طرحی موسوم به خانه ای برای درختان در فضای داخلی به صورتی 
از گیاهان مختلف اســتفاده می کند که تهویه و خنک ســازی محیط به وسیله گیاهان 

انجام شود.
این شرکت در طراحی داخلی خانه ها به گونه ای عمل می کند که گیاهان به صورت 
ســپری در برابر جریان هوای گرم عمل کننــد و مکان های پر رفت وآمدتر مانند اتاق 
نشــیمن، غذاخوری و اتاق خواب در قسمت هایی طراحی می شوند که بیشترین میزان 

خنکی وجود دارد.
نکته قابل توجه در طراحی این شــرکت تنظیم فشــار هــوای داخل خانه با محیط 
بیرون اســت، به  گونه ای که سبب کشیده شــدن هوای بیرون به داخل خانه و تهویه 
همیشــگی هوا می شود. این قابلیت سبب می شود که نیازی به استفاده از سیستم های 

تهویه مطبوع نباشد.
شاید مهم ترین دغدغه ای که در ذهن ایجاد می شود، مساله وجود رطوبت و شرجی 
شدن هوا باشد، اما جای نگرانی نیست؛ زیرا متخصصان این شرکت گیاهانی را انتخاب 
می کنند که همیشــه رطوبت را در وضعیت مطلوب نگه می دارند و از شــرجی شدن 

هوای خانه جلوگیری می کنند.
باغچه های پشت بامی این شرکت نیز طرفداران زیادی دارد و بسیاری از شهروندان از 

آنها به عنوان باغچه های سبزیجات استفاده می کنند.
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 ساخت آسمان خراش چوبی در لندن

 گنبد عظیم؛ یک شاهکار مهندسی و محافظ جدید چرنوبیل

پنجره ایرانیان: محققان دانشگاه کمبریج، طرح خود مبنی بر ساخت آسمان خراش 
چوبی 80 طبقه در مرکز شهر لندن را به شهردار این شهر ارائه کردند.

به نقل از تکرا، این آســمان خراش چوبی در منطقه باربیکن ســاخته خواهد شــد. 
باربیکن، منطقه ای مســکونی اســت که بیــن ســال های 1960 و 1970، بر فراز 
خرابی های جنگ جهانی دوم ساخته شد. ســازه های بتنی منطقه باربیکن، به عنوان 

نمونه ای از معماری بروتالیسم بریتانیا، ساخته و نگه داری می شوند.
طرح ارائه  شده توسط محققان از یک ساختمان 300 متری بلند خبر می دهد که 
از 1000 واحد مســکونی در یک میلیون فوت مربع )304800 متر(، تشکیل شده 
اســت. اگر این پروژه احداث شود، آســمان خراش چوبی به دومین برج بلند لندن 

تبدیل خواهد شــد. بلندترین برج لندن، ســازه 310 متری با نام Shard اســت. 
احداث این آســمان خراش، آپارتمان های چوبی 14 طبقه شهر برگن در نروژ را به 

سخره خواهد گرفت.
چوب و الــوار در میان معماران از محبوبیت روزافزونــی برخوردارند. این عالقه 
به دلیل برگشــت پذیر بودن این منبع، ارزان بودن و ســرعت باالی ســاخت آن، 
شــکل گرفته است؛ ناگفته نماند که مجموعه  وزن سازه نیز بسیار کمتر خواهد بود. 
محققان کمبریج وعده داده اند که آســمان خراش چوبــی از تمام ایمنی ها در برابر 

آتش برخوردار می شود.
مایکل رامیج، رئیس مرکز نوآوری مواد طبیعی در کمبریج معتقد اســت: اگر لندن 
قصد زنده ماندن داشــته باشد، نیاز فزاینده ای به افزایش تراکم دارد. یکی از روش ها، 
ســاختمان های بلندتر هســتند. ما معتقدیم که مردم تمایل بیشــتری به زندگی در 
ســازه های بلند ساخته شــده از مواد طبیعی دارند و آنها را به برج های فلزی و بتنی 

ترجیح می دهند.
الزم به ذکر اســت که نیاز به نگرانی بــرای جنگل های انبوه و بارانی وجود ندارد؛ 
چوبی که محققان از آن اســتفاده می کنند، از نــوع “گندم” بوده و جنگل های گندم 
بســیار گسترده هستند. محققان کمبریج معتقدند که کانادا به تنهایی می تواند بیش از 
15 میلیــارد مترمربع از جنگل گندم را تا 70 ســال آینده، تولید کند. این مقدار برای 

ساخت بنا برای یک میلیارد نفر کافی است.
رامیــج در این بــاره اضافه کرد: ما معمــاری و مهندســی آن را طراحی کرده و 
میزان ایســتادگی آن را بررســی کرده ایم، با این حال، باید در نظر داشت که ساخت 
آســمان خراش چوبی تا این اندازه تا به حال در هیچ نقطه ای انجام نشــده است. ما 
در حال توســعه درک جدیدی از چالش های اصلی در ساخت و ساز هستیم. کارهای 

زیادی باید انجام شود، اما برای هرگونه چالش آماده ایم.

پنجره ایرانیان: یک گنبد قوسی عظیم به شکل یک آشیانه هواپیما، به عنوان محافظ جدید 
چرنوبیل به محل فاجعه هسته ای چرنوبیل اوکراین منتقل شد. 

به نقل از تکرا، ســاخت این گنبد قوسی که برای نخستین بار بیش از دو دهه قبل طراحی 
شــده بود، از سال 2010 آغاز شــده بود، این گنبد محافظ که بزرگ ترین سازه قابل حمل و 
نقل جهان اســت و در نوع خود یک شــاهکار مهندسی محسوب می شــود، دهه ها به طول 

انجامیده بود.
برای ساخت این گنبد قوســی در چرنوبیل اوکراین که 32 هزار تن وزن دارد، 1.5 میلیارد 
دالر صرف شده است. به این ترتیب خطر هر گونه امکانی برای تکرار فجایعی همچون فاجعه 

سال 1986 رفع شده است.
محافــظ جدید چرنوبیل 152 متر طول، دارای دهانه ای 243 متری و 106 متر ارتفاع دارد. 
انتظار می رود، گنبد قوســی محافظ چرنوبیل حداقل یک قرن عمر مفید داشته باشد و انتشار 

هرگونه مواد سمی راکتور هسته ای جلوگیری کند.
سازه جدید چرنوبیل طوری طراحی شده که امکان مقاومت در برابر حرارت شدید، خوردگی 
و گردباد را داشته باشد. همچنین مهندسان طراح گنبد می گویند؛ این سازه به کارگران امکان 
اســتفاده از تجهیزات کنترل از راه دور و در نهایت خاموش کردن ســوخت و دیگر چیزهای 

رادیواکتیو را خواهد داد.
حتی با وجود ســازه جدید، محوطه اطراف سایت هسته ای حدود 1609 کیلومتر مربع، غیر 
قابل سکونت باقی مانده و به روی بازدیدکنندگان بدون مجوز بسته خواهد ماند. گفتنی است 
در طول ســال ها پس از فاجعه انواع و اقســام درختان و گیاهان، فضای اطراف سایت را در 

برگرفته است.

پیمانکار اصلی این پروژه، بانک اروپایی بازسازی و توسعه بوده است. در همین حال برخی 
از کشــورها و همچنین اوکراین و روســیه بیش از 1.5 میلیارد دالر به پروژه کمک کرده اند. 

بانک هم 500 میلیون دالر در ساخت سازه جدید هزینه کرده است.
فاجعــه اتمی چرنوبیل بدتریــن حادثه اتمی غیرنظامی تاریخ بوده که در ســال 1986 در 
نیروگاه چرنوبیل اوکراین روی داده اســت. در پی این فاجعه، قریب به 5 میلیون نفر آســیب 
دیدند و بسیاری از افراد به بیماری های خطرناک از جمله سرطان تیروئید مبتال شدند و هنوز 
هم با گذشــت چند دهه از این فاجعه، آثاری از مواد رادیواکتیو و جهش های ژنتیکی در مردم 

منطقه مشاهده می شود.
پترو پوروشــنکو، رئیس جمهوری اوکراین در افتتاح این گنبد، گفت: اجازه دهید تمام جهان 
ببیند امروز که اوکراین و جهان با هم متحد شــده اند، چــه کارهایی می توانند انجام دهند و 

چگونه ما قادر به حفاظت جهان در مقابل آلودگی ها و تهدیدات هسته ای هستیم.
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 ساختمانی شیشه ای در شهر مالمو سوئد

پنجره ایرانیان: یک شــرکت سوئدی در شهر مالمو این کشور که به سرعت در حال 
توسعه است، یک ســاختمان اداری با نام Isblocket  به معنی بلوک یخی، طراحی 

کرده است. 
هدف اصلی طراحی، ساخت ساختمانی خاص با نمایی نمادین بود که از محیط اطراف 
و کارایی آن الهام گرفته باشــد. قلب ساختمان، راه پله ای است که با ظاهر مقاومش، از 
طبقات پیچ می خورد و باال می رود. نمای ســاختمان، متشکل از بنایی با شیشه های دو 
جداره است که با نقطه های سفید رنگ، الگویی شبیه به قطعات یخ را به وجود می آورد. 

الگوهای روی شیشه هم باعث به وجود آمدن سایبان خورشیدی می شود.
این ســایبان سبب می شود نمای شیشــه ای یک طرفه این ساختمان، با وجود تابش 
مســتقیم آفتاب، مورد اســتفاده بهتری قرار گیرد. تراکم این الگوها در هر طبقه تغییر 
می کند و در نمای بیرونی، زیبایی خاصی پدید می آورد. ارتفاع اتاق ها هم باعث می شود 

نور بیشتری به داخل برسد.
در بخشــی از نمای بیرونی، قاب هایی از جنس اســتیل، نســبت به سطح شیشه ای 
برجســته شده و شکســتی در نمای صاف و براق آن می سازد. در گذرگاه بیرونی که در 
راســتای میدان واقع شده، نمای ساختمان پوشــیده از چوب بلوط براق است و با رنگ 
گرمی که دارد، با نمای ســرد باالیی خود تضادی به وجود می آورد. نمای شیشــه ای تا 

باالی سازه ادامه می یابد و بخشی از بام را هم می پوشاند.
با وجود خطوطی که در نمای این ساختمان قرار دارد، حجم ساختمان شبیه بلوکی از 
یخ به نظر می رسد، در حالی که حجم آن در پشت، کاهش می یابد. با تو رفتگی و بیرون 
آمدگی های سازه، تراسی بزرگ به وجود می آید که نمایی از  میدان را در غرب، شهر را 

در شمال و مزارع کانوال را در جنوب خود دارد.
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 طراحی و معماری خانه ای ویالیی در استرالیا

پنجره ایرانیان: با وجود آنکه این ویال در بافت شــهری متراکم قرار دارد، معماری 
آن به گونه ای است که در آن درون و بیرون با یکدیگر تعامل دارند.

به نقل از آرشیتکت، جهت گیری این خانه به گونه ای است که از نور شمالی حداکثر 
بهره را می برد. در نیمکره جنوبی ضلع شــمالی ســاختمان آفتاب گیر اســت. برای 
دســتیابی به این هدف بخش جنوبی ساختمان به داخل شیب رفته تا بخش شمالی 
بتواند حداکثر نور را دریافت کند. عالوه بر این حجم متشــکل از دو بال اســت که 
یکی از آنها نســبت به دیگری چرخیده است. فضاهای عمومی مانند آشپزخانه، اتاق 
نشــیمن و ... در یکی از این دو بال و فضاهــای خصوصی تر مانند اتاق های خواب، 

حمام و ...در بال دیگر قرار دارند.
همان طور که گفته شــد این خانه در میان باغی قرار دارد و از دید و منظر مناسبی 
به سمت باغ در تمام اضالع برخوردار است. این باغ به کمک فنسی پوشیده از گیاه 

از خیابان مجاور جدا شده است.
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 طراحی و معماری ویالی کیپ تاون آفریقای جنوبی

پنجــره ایرانیان: معمــاری و طراحی داخلی ویالی خلیج بانتری در شــهر کیپ تاون 
آفریقای جنوبی، توســط گروه معماری SAOTA به همراه دبرا پارکینگتون ارائه شــده 

است. 
به نقل از آرشیتکت، طرح حاضر یک ویالی منحصربه فرد و دیدنی است که یک نمای 
360 درجه از کوه و دریا را به نمایش گذاشــته اســت. اگرچه نمای گســترده و باز خانه 
می بایست به تعادل مورد نظر به حریم خصوصی خانه برسد.طرح اولیه شامل عرصه های 
اصلی این ویال )نشیمن و پذیرایی( با مناطق باز و گسترده بود. اما معماری مورد نیاز این 

طرح بر اســاس ایجاد یک ساختمان معاصر، منظم و ارتباط فضایی مناسب شکل گرفته 
اســت.  موقعیت سایت پروژه در خط الراس کوه، و شمال جزیره روبن  واقع شده است. 
کلیت ویال بر روی یک سطح شــیب دار با شیب مالیم واقع شده است. فضاهای ثانویه 
در ســطوح پایین تر واقع شده تا ارتباط الزم را با فضاهای اصلی برقرار کند. کنسول زیبا 
و گســترده نشیمن و پذیرایی باز ویال، از ویژگی های طراحی این گروه معماری به شمار 
می رود. پیش تر از چنین روشی در طراحی ضلع شمالی پروژه های قبلی خود استفاده کرده 

و فضای مثبت و منفی فوق العاده ای به وجود می آورند.
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 طراحی و معماری ویالی گرمسیری

پنجره ایرانیان: یک زوج جوان در زمین خود واقع در اســترالیا ویالیی گرمسیری 
طراحی کردند.

به نقل از آرشــیتکت، در طراحی و معماری ســاختمان به محیط بیرون و فضای 
ســبز محل توجه شده و بر اساس آن از متد طراحی انعطاف پذیری استفاده کردند. با 
پیروی از این روش های ساده و تکنولوژی، خانه ای به سبک روستایی به وجود آمد.

از خطوط خود سایت برای ایجاد این نمای پرپیچ وخم استفاده کرده اند و از متریال 
بتن به عنوان سازه  اصلی و پروفیل پنجره ها استفاده شده است. برای بیرون نزدن از 
این نظم، دو الیه مشــابه از بتن در باال به عنوان سقف و در پایین پنجره ها به عنوان 

کف قرار داده اند.
برای نرم نشان دادن نما در طبقه پایین تر که ارتفاع بیشتری هم دارد، المان ها به 
درون پالن کشــیده شده اند و این قســمت از نما تورفتگی بیشتری دارد. هر یک از 
قســمت های نمای منحنی بر اساس خط های مرزی سایت طراحی شده اند، با پیش 

روی این لبه ها به محیط بیرون، ساختمان با فضای سبز اطراف عجین شده است.
ســقف آخرین طبقه که بزرگ ترین سقف هم هســت مانند سایبان باالی طبقه 
زیرین قرارگرفته و اجازه می دهد فضاهایی نیمه باز در ســاختمان ایجاد شــود و به 

این صورت می توان از تلفیق محیط و هوای بیرون با محیط داخل خانه لذت برد.
پالن ویال حول یک حیاط مرکزی چرخیده و طراحی شده است. این حیاط مرکزی 
بعد از آشــپزخانه ســاختمان دومین کانون اصلی بناست. حیاط مرکزی محلی برای 
جمع شــدن ســاکنان در کنار هم و  نقطه ارتباط بین فضاهای ساختمان می باشد. 
حیاط مرکزی ویال به پخش نور طبیعی خورشــید، تهویه هوا، ایجاد انرژی و فعالیت 

در ساکنان، کمک می کند.
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 طرح های برتر رقابت آسمان خراش ای وولو

پنجره ایرانیان: آســمان خراش ماشــامباس نــام دارد که مقام نخســت، رقابت 
آسمان خراش ای وولو را به دست آورد است.

به نقل از تکرا، معماران لهســتانی پاول لپینسکی و ماتئوس فرانکوفسکی، برج 
مفهومی برای کشــورهای جنــوب صحرای بزرگ آفریقا طراحــی کرده اند که با 
گیاهان زراعی پر می شــود و می تواند راهکاری برای حل مســئله فقر و گرسنگی 

این منطقه باشد.
این آســمان خراش ماشــامباس نام دارد که مقام نخســت، رقابت آسمان خراش 
ای وولو را به دســت آورد است. در این رقابت معماری، همه ساله معماران و طراحان 
سراســر جهان به طراحی برج های آینده نگرانه و مدرن دعوت می شــوند. در رقابت 

امسال بیش از 444 طرح به بخش مسابقه ارسال شده بودند.
طرح برج مفهومی ماشــامباس که به زبان ســواحیلی به معنی زمین کشت شده 
است، به عنوان راهکاری برای حل مسئله گرسنگی در این نواحی آفریقا طراحی شده 
اســت. این دو معمار، ساختمان مدوالر و مقیاس پذیری طراحی کرده اند که می تواند 

یک مزرعه، مرکز آموزشی و مرکز خرید را در خود جای دهد.
این برج از عناصر ســاده مدوالری ساخته می شود که مونتاژ و ساخت آن را ساده 
می کند. همچنین طراحان می گویند، این سازه می تواند در صورتی که دیگر نیازی به 

آن نباشد، به راحتی به جای دیگری انتقال داده شود.
برنده مقام دوم رقابت آسمان خراش ای وولو یک کارخانه عمودی در کالن شهری 

است که توســط معماران آمریکایی تیانشو لیو و لینگشــن زی طراحی شده است. 
طــرح کارخانه عمودی از این واقعیــت الهام گرفته که پیش بینی می شــود، تعداد 
کالن شهرهای جهان تا سال 2025 بین 23 تا 36 درصد رشد داشته باشند. بنابراین 
طرح این دو معمار، پاســخی به افزایش شهرنشــینی و تعداد کالن شــهرهایی که 

جمعیتی بیش از 10 میلیون نفر دارند.
طرح لیو و زی به بررســی مفهوم انتقال کارخانه ها به مراکز شهری پرداخته است 
که در این صورت به کارگران، تامین کنندگان و مراکز تحقیقاتی نزدیک خواهد بود.

طراح اســپانیایی خاویر دی ســاالزار در این رقابت معماری مقام سوم را به خود 
اختصاص داده اســت. برج مفهومی او ایســپریال 3500 نــام دارد. طرح او به نوعی 
پاسخی به گسترش شهر در نواحی سواحل شرقی اسپانیا است. این ساختمان دارای 

انواع فضاهای عمومی و خصوصی است.
دی ساالزار می گوید: این آسمان خراش به کاوش چشم انداز جالبی پرداخته که در 

آن خیابان ها و همه پیچیدگی های افقی شهر به عرصه عمودی وارد شده اند.
رقابت آســمان خراش ای وولو طرح های تخیلی مفهومی که از تکنولوژی ها، مواد، 
زیبایی شناسی و فضا به خوبی بهره برده اند را به رسمیت می شناسد. این رقابت که در 
سال 2006 تاسیس شده، یکی از مهم ترین جوایز معماری به شمار می رود و هرساله 
معماران، دانشجویان، مهندسان، طراحان و هنرمندان سراسر جهان برای شرکت در 

آن تالش کرده و ایده های خود را به نمایش می گذارند.
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 گردشگران اردن محیط مریخ را تجربه خواهند کرد

پنجره ایرانیان: گردشــگران اردن با اقامتگاه های گنبــدی محیط مریخ را تجربه 
خواهند کرد.

به نقل از تکرا، برای بســیاری ســفر به مریخ یک رویای شــیرین اســت، اما آیا 
انســان ها واقعا روزی به یک اقامتگاه مریخی ســفر می کنند؟ قطعا چنین ســفری 

کم هزینه نخواهد بود. 
حال دو شــرکت در حال ساخت اقامتگاه های گنبدی در صحرای وادی روم، اردن 
هستند تا تجربه ای تقریبا نزدیک را برای گردشگران رقم بزنند. وادی روم چشم انداز 
غریبی شبیه به مریخ دارد، فیلم سینمایی معروف مریخی هم در سال 2015 در این 
صحرا فیلم برداری شــده است. اکنون گردشگران هم می توانند، تجربه مریخی را در 

اقامتگاه های گنبدی این صحرا داشته باشند.
این اقامتگاه ها در نزدیکی محلی واقع شــده اند که فیلم مریخی فیلم برداری شده 

بود. به گفته طراحان اقامتگاه مریخی، چشــم انداز صحرا به گردشــگران احساس 
حضور در سیاره سرخ را می دهد. هر گنبد دارای یک حمام و پنجره ای پانوراما است 

که نمای دیدنی از صحرای وادی روم را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد.
در این ناحیه که دره ماه نام دارد، 5000 هزار بادیه نشــین ســاکن اند. گردشگران 
می توانند از راهنماهای محلی بهره ببرند. بادیه نشــینان محلی که شــرکت از آنها 
به عنوان مردمانی مهمان نواز و صمیمی یــاد می کند، دانش عمیقی از صحرا دارند، 
همچنین بسیاری از این بادیه نشینان نیمه عشایر هستند و هنوز در چادرهای سنتی 

که از موی بز سیاه بافته شده، زندگی می کنند.
این دو شــرکت هنوز هزینه اقامت در این گنبدهای مریخی را اعالم نکرده اند، اما 
به جز هزینه اقامت شرکت اعالم کرده، استفاده از سایر امکانات رفاهی برای هر شب 

بین 159 تا 318 دالر هزینه خواهد داشت.
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نمایشــگاه بین المللی صنعت ساختمان رشت که همه ساله در مرکز استان گیالن برگزار می شود، امسال سیزدهمین دوره خود را با حضور شرکت های 
فعال در صنعت ساختمان برگزار کرد. سیزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان رشت از ۵ تا 8 اردیبهشت 1۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی 
گیالن برگزار شد. امسال نیز نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان رشت به معرفی فعاالن صنعت ساختمان و جدیدترین دستاورد آنهاپرداخت. این 
نمایشگاه هرساله باحضور جمع کثیری از شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و عمرانی برگزار می شود و محلی برای رقابت شرکت های داخلی است. 
این نمایشگاه به مدت 4 روز در هوای بهاری رشت شاهد ارائه آخرین دستاوردها و جدیدترین محصوالت شرکت های فعال در صنایع مختلف مرتبط 
با صنعت ســاختمان بود. محل دائمی نمایشــگاه بین المللی گیالن در نزدیکی شهر رشت در فضایی بالغ  بر 2۵000مترمربع احداث شده است. این 
ســایت به لحاظ قرار گرفتن در مرکز استان گیالن، عالوه بر محوریت در صنایع مختلف و کشاورزی، محور اصلی در توسعه تجارت استان بوده و لذا 
از اهمیت ویژه ای در توســعه تعامالت اقتصادی منطقه شمال کشور برخوردار است. البته بسیاری از مشارکت کنندگان در نمایشگاه ساختمان رشت 
از نامناسب بودن ساختمان اصلی نمایشگاه که ظاهرا سوله ای قدیمی و مربوط به کارخانه فرش بود گله داشتند و این وضعیت را درخور شان استان 
گیالن نمی دانستند. استان گیالن با داشتن چندین کیلومتر مرز آبی و وجود منطقه آزاد تجاری بندرانزلی می تواند محل مناسبی برای مراودات تجاری 
و بازرگانی فعاالن صنایع مختلف به ویژه صنعت ســاختمان باشــد. این فرصت، عالوه بر فضای داخلی استان گیالن و فرصت های سرمایه گذاری در 
صنعت ساخت وســاز آن است که بسیاری از فعاالن صنعت ساختمان امیدوارند رفته رفته با کم شدن آثار رکود از بازار مسکن شاهد حضور و فعالیت 
ســرمایه گذاران در این بخش باشند. تاکنون تعداد زیادی نمایشــگاه تخصصی و عمومی در ابعاد ملی و بین المللی در این نمایشگاه برگزارشده که 
همگی به طور چشمگیری مورد استقبال صاحبان صنایع تخصصی و بازرگانان و بازدیدکنندگان قرار گرفته است. امیدواریم نمایشگاه رشت با افزایش 
فضای نمایشــگاهی در سایت دائمی جدیداالحداث و ارتقاء ســطح کمی و کیفی خدمات خود، نقش موثری در رونق فعالیت های اقتصادی، صنعتی و 

بازرگانی استان و شمال کشور به ویژه صنعت ساختمان و در و پنجره داشته باشد.
گروه خبری نشــریه پنجره ایرانیان با حضور در ســیزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان رشــت، ضمن بازدید از غرفه ها گفتگوهایی با برخی 

مشارکت کنندگان و فعاالن صنعت در و پنجره انجام داد که مشروح این گفتگوها را در ادامه می خوانیم.
پرسش هایی که مشارکت کنندگان به آنها پاسخ گفتند:

1. شرکت و زمینه فعالیتتان را معرفی کنید؟ آیا محصول جدیدی در این نمایشگاه داشتید؟
2. نمایشگاه امسال را از نظر میزان استقبال بازدیدکنندگان و نحوه اجرای برگزارکننده چگونه ارزیابی می کنید؟

۳. برگزاری چنین نمایشگاه هایی چه کمکی به صنعت در و پنجره می کند؟
4. با توجه به رکود چندین ساله بازار مسکن، سال ۹۶ را چگونه پیش بینی می کنید؟

۵. عمده ترین مشکل صنعت در و پنجره چیست و چه راهکاری برای حل آن پیشنهاد می دهید؟

اشــاره

   پنجره های امیـد در بهـار گـیالن
گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان رشت؛
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1. شــرکت مهندسی بازرگانی تورآســا از سال 1388 در 
زمینه تولید توری های رولینگ، پلیســه، آنتی باکتریال )قابل 
شستشــو( و راه اندازی خطوط تولید تــوری فعالیت می کند. 
محصول جدید ما در نمایشــگاه رشت، توری پلیسه آنتیک با 
قابلیت نصب آسان و بدون پیچ وتوری های طرح دار است.

2. به نظر من نمایشــگاه امســال رشــت خیلی خوب بود و بازدیدکننــدگان که عموما 
مصرف کننده بودند حضور پررنگی در نمایشــگاه داشتند. فعالیت مجری نمایشگاه و تبلیغات 

محیطی داخل شهر عالی بود و من راضی بودم.
3. مهمترین مزیت نمایشــگاه ها معرفی تولیدکنندگان به مردم است. نمایشگاه فاصله 
تولیدکننــده و مصرف کننده را کم می کند و واســطه ها را از میــان برمی دارد به همین 
خاطر محصوالت، با قیمت مناســب تری به دست مشتری می رسند و قدرت خرید مردم 

بیشتر می شود.
4. وضعیت بازار مسکن در سال 96 به سمت رونق پیش می رود و اگرچه سرعت این رشد 

کم اســت ولی شرایط کلی بازار مسکن در کشور مثبت است.
5. بزرگ ترین مشــکل ما در صنعت در و پنجره رقابت ناسالم میان رقبا و تولیدکنندگان 
مختلف است. کســانی که به تازگی وارد این بازار می شوند برای به دست آوردن مشتری و 
بازار اقدام به کاهش غیرعادی قیمت محصوالت و حتی فروش زیرقیمت رســمی و واقعی 
بازار می کنند. این مســئله باعث بدبینی و بی اعتمادی مشــتری می شــود و در بلندمدت به 
همه بازار لطمه می زند. این مشــکل فقط با نشســت و همکاری همه فعاالن صنعت در و 
پنجره قابل حل اســت مانند ایجاد انجمن و اتحادیه صنفی به گونه ای که بر همه فعالیت ها 
و مواردی از قبیل مواد اولیه، اســتاندارد تولید، قیمــت، خدمات پس از فروش و ... نظارت 

داشته باشد.

مجتبی جان جان | تورآسا

1. شرکت باران کویر در زمینه تولید در و پنجره یو.پی. وی.
ســی و آلومینیــوم ترمال بریک فعالیت می کنــد. در بخش 
آلومینیــوم ما نمایندگی پروفیل آلومات در اســتان گیالن را 
در اختیار داریم و محصول جدیــد ما پروفیل ترکیبی آلووود 
است که در قسمت داخلی آن از چوب و کاور آن از آلومینیوم 

اختصاصی اســتفاده شده است تا مزایای این دو متریال را به صورت هم زمان داشته باشد.
2. این دوره دهمین بار اســت که در نمایشگاه رشت شرکت می کنیم. نمایشگاه امسال از 
لحاظ میزان بازدید نمایشــگاه خوبی است و شــرکت های بزرگی از استان های مختلف و با 
تنوع محصولی باالیی در نمایشــگاه حضور دارند. تبلیغات محیطی در سطح شهر خوب بود، 

مجری برنامه تالش خوبی برای برگزاری هرچه بهتر نمایشــگاه انجام داد.
3. برگزاری نمایشــگاه در این شــرایط بازار بســیار الزم اســت. البته نمایشــگاه رشت 
مشــکالتی دارد و مهمترین مشکل آن، نامناسب بودن ســاختمان و دور از دسترس بودن 
ســایت نمایشگاه است. امیدواریم با یک تصمیم درســت و کارشناسانه نمایشگاه به منطقه 

آزاد انزلی انتقال پیدا کند که فضای بســیار مناسب تری نسبت به اینجا دارد.
4. ما همه امیدواریم هرچه زودتر رونق به صنعت ساختمان برگردد چون صنعت ساختمان 

یک صنعت مادر اســت و مشاغل و افراد زیادی با این صنعت سروکار دارند.
5. متاسفانه در سال های گذشــته به دلیل ارزان بودن راه اندازی کارگاه تولید در و پنجره 
و غیره افراد زیادی وارد این صنف شــده اند که تجربه و تخصص الزم را نداشــته اند و این 
مســئله دید عموم مردم را نســبت به این کار منفی ســاخته و ضربه بزرگی به صنعت در 
و پنجره وارد کرده اســت. تنها بــا همدلی و اتحاد بین تولیدکننــدگان واقعی می توان این 
مشــکالت را مرتفع کرد. باید قیمت ها را یکســان کرد و با ارائه کار خوب و باکیفیت اجازه 

دهیم مشتری انتخاب درست و آگاهانه ای داشته باشد.

سهراب آذریان | باران کویر
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1. شــرکت دایا صنعت ارجمنــد در زمینه تولید در و 
پنجره یو.پی.وی.ســی با برند وینست فعالیت می کند. 
با اضافه کردن ماشــین آالت خم و قالب های دکوراتیو 
به مجموعه، در این دوره از نمایشگاه محصوالت خم، 

هاللــی و ویترینی و همچنین کارهای دکوراتیو را ارائه کردیم.
2. هشتمین دوره است که در نمایشگاه رشت شرکت می کنیم. با توجه به این که 
موضوع این نمایشگاه، صنعت ساختمان اســت شرکت های مختلفی در نمایشگاه 
حضور دارند ولی چون برند وینســت در اســتان گیالن نشان شناخته شده ای است 
استقبال خوبی از غرفه و محصوالتمان صورت گرفته است. شرکت برگزارکننده و 

مجری نمایشگاه هم همکاری خوبی با ما داشت.
3. وینست در این نمایشــگاه همچون دوره های اخیر به عنوان حامی و پشتیبان 
نمایشــگاه حضور داشته به همین دلیل تالش کردیم تبلیغات محیطی خوبی برای 
نمایشــگاه امسال تدارک دیده شــود. تنها مشکل این نمایشــگاه نامناسب بودن 
ســالن برگزاری است که اصال شــرایط خوبی ندارد و به هیچ عنوان شایسته استان 

گیالن نیست.
4. با توجه به بازخوردهایی که از اوایل ســال شاهد بودیم برداشت من این است 

که رونق صنعت ســاختمان در سال 96 شیب صعودی خواهد داشت.
5. متاســفانه خیلی از کسانی که وارد این صنعت می شوند به دنبال منافع مادی 
هســتند و توجهی به کیفیت کار و آینده بازار نمی کنند. این موضوع باعث شــده 
محصوالت بی کیفیت زیادی وارد بازار شــود که ضربه سنگینی به این صنعت وارد 
کرده اســت. من از همه تولیدکنندگان خواهش می کنم که کیفیت را فدای ســود 
بیشتر نکنند. اگر کار باکیفیت به مشتری ارائه بدهیم هیچ مشتری به دنبال کاالی 

خارجی نمی رود و این بزرگ ترین خدمت به صنعت و اقتصاد کشــور خواهد بود.

محمد یوسفی | وینست

1. شــرکت دریچه تولیدکننده در و پنجره یو.پی.وی.سی 
است. شــرکت دریچه نمایندگی رسمی پروفیل وین هوس 
در استان گیالن اســت و در این نمایشــگاه پروفیل های 
ســری 70، 80 و 85 از جمله محصوالت جدیدی بوده که 

عرضه کردیم.
2. این دوره هفتمین بار اســت که در نمایشــگاه رشت شــرکت کردیم. با توجه به رکود 
بازار، میزان استقبال از نمایشگاه خوب بود و نسبتا راضی بودیم. برگزاری نمایشگاه هرچند 
نســبت به گذشته بهتر بود ولی کاســتی هایی هم داشت. فضای سالن اصال مناسب نیست 
و ســروصدای شــدیدی در محیط وجود دارد که هنگام صحبت کردن با مشــتری بسیار 

آزاردهنده می شود.
3. اصلی ترین نقطه قوت برگزاری نمایشــگاه ارتباط مشتری با تولیدکننده است.

4. در مملکت ما بســیاری از مسائل دستخوش هیجانات هستند و به یک باره صعود و به 
یک باره ســقوط می کنند. به همین دلیل و با توجه به انتخابات پیش رو احســاس می کنم 
یک تحرک و هیجانی در بازار مســکن نیز شــکل بگیرد ولی نمی توان امید زیادی به تغییر 

و تحول بنیادی داشت.
5. اولین مســئله ما در صنعت در و پنجره، مشکالت تامین مواد اولیه است و مورد بعدی 
وارد شــدن تعداد زیادی افراد غیرمتخصص و نامرتبط در این صنعت اســت. هیچ ضابطه 
و قانونــی در رابطه بــا تولید پروفیل و قیمــت عرضه آن وجود ندارد. این مســائل باعث 
سواستفاده بســیاری از ساختمان سازها می شود که در نهایت ضربه اصلی به فعاالن صنعت 
در و پنجره وارد می شــود. با فعال شــدن صنف و اتحادیــه و ضابطه مند کردن این موارد 

می توان امیدوار بود که شرایط کمی بهتر شود.

رضا باقری  | دریچه
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1. شــرکت پانیا در زمینه تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی 
و آلومینیوم فعالیت می کند. محصول جدید ما در نمایشــگاه 
امســال، پروفیل وین کالس با روکش آلومینیوم و در شش 

رنگ مختلف است.
2. روز اول و دوم به دلیل شرایط جوی هوا، استقبال چندان خوب نبود ولی امروز شرایط 
بهتری را شــاهد هســتیم و انتظار می رود با توجه به تعطیل بودن فردا، روز آخر نمایشگاه 
هم از اســتقبال خوبی برخوردار باشد. شــرکت برگزارکننده نمایشگاه همکاری خوبی با ما 
داشــته و هم از نظر مدیریت نمایشــگاه و هم مســائلی مثل تبلیغات و اطالع رسانی خوب 

عمل کرده و ما راضی هستیم.
3. نمایشــگاه بهترین مکان برای مــراوده تولیدکننده و مصرف کننده اســت که باعث 

آشنایی آنها با مشکالت و مسائل همدیگر می شود.
4. بــا توجه بــه انتخاباتی که در پیش داریم به نظر می رســد هــم تولیدکنندگان و هم 
مصرف کنندگان دســت  به عصا حرکــت می کنند. بنابراین فکر می کنم حداقل تا شــهریور 

اتفاق خاصی نمی افتد و رکود همچنان ادامه خواهد داشت.
5. همــکاران مــا در این صنف فراوانند و هرکســی در هرجایی که هســت یک پنجره 
هم گذاشــته و ادعای پنجره ســاز بودن می کند. چون امکان بررســی دقیق مواد و مصالح 
به کاررفته در یک پنجره وجود ندارد، نمی توان قیمت واقعی یک محصول را هم مشــخص 
کرد و هرکســی می تواند هر قیمتی روی محصــول خودش بگذارد. مهمترین راهکار برای 
غلبه بر این مشــکالت باال بردن دانش و آگاهی مصرف کنندگان است به گونه ای که جنس 

باکیفیت و اســتاندارد و قیمت مناسب آن را بدانند و با آگاهی خرید کنند.

رسول قربان نژاد | پانیا

1. شــرکت آرشــیترم در زمینــه تولیــد در و پنجــره 
یو.پی. وی. ســی و آلومینیوم و همچنین فروش، اجرا و نصب 
محصوالت لوکس ساختمانی فعالیت می کند. ما برای اولین 
بار با یک تیم اجرایــی بومی تولید محصوالت کرتین وال و 

ترمال بریــک را انجام دادیم که نمونه های آن را در نمایشــگاه ارائه کردیم. مجموعه ما به 
دلیل دارا بودن فضا و امکانات مناســب و همچنین نیروی کار متخصص توانایی گسترش 
زیادی دارد که امیدواریم با حمایت و پشــتیبانی مســئوالن و تامین مالی، بتوانیم قدم های 

بزرگ تری در این راستا برداریم.
2. نمایشــگاه امســال نســبت به ســال های قبل بهتر بود و بازدیدکنندگان بیشتری در 
نمایشــگاه حضور داشتند. تبلیغات و سایر فعالیت های مجری نمایشگاه نیز راضی کننده بود.
3. وجود نمایشــگاه ها اولین نشــان پویایی و تحرک یک صنعت است و برای شادابی و 
رشــد صنعت و بازار باید از برگزاری نمایشگاه ها به ویژه در استان های مختلف حمایت کرد. 

نمایشــگاه باعث ارتباط نزدیک تر و بی واسطه تولیدکننده و مصرف کننده می شود.
4. مــا هم مانند همه همکاران و صنعتگران امیدواریم که هر چه زودتر بازار مســکن و 
صنعــت در و پنجره از رکود خارج شــود. پیش بینی خودم هم همین اســت که با توجه به 
انتخابات ریاســت جمهوری که امسال در پیش داریم ســال 96 شاهد یک تغییر و تحول 

در بازار خواهیم بود.
5. متاســفانه هیــچ نظارتــی روی کیفیت پروفیل هایــی که به بازار عرضه می شــود و 
کارگاه های تولید در و پنجره وجود ندارد. این مســئله باعث شــده پروفیل هایی بی کیفیت 
زیادی وارد بازار شــوند و مردم نیز بدون آگاهی از این پروفیل ها اســتفاده کنند. وارد شدن 
در و پنجره های بی کیفیت به بازار و اســتفاده مردم از این محصوالت باعث بدبینی جامعه 
نســبت به در و پنجره های یو.پی.وی.ســی شــده که ضربه بزرگی به این صنعت اســت. 
بی شــک وجود ســندیکا و اتحادیه صنفی و نظارت بر فعالیت کارگاه های تولیدی می تواند 

نقش موثری در بهبود این شرایط داشته باشد.

افراز قریشی | آرشیترم
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1. شــرکت مارال درب کاسپین در زمینه تولید در و پنجره 
و نماهای کرتین وال و اســپایدر فعالیــت می کند. محصول 
جدید ما در نمایشــگاه امسال سقف های پارچه ای متحرک و 

شیشه های متحرک است.
2. با توجه به این که ما ســالی دو بار در نمایشگاه های اســتان گیالن شرکت می کنیم، 
میزان اســتقبال از این نمایشــگاه نســبت به ســال های قبل بهتر بود. مدیریت و اجرای 

نمایشــگاه هم خوب بود فقط تبلیغات سطح شهر کم بود.
3. نمایشــگاه ها با معرفی کاال و محصوالت جدید می توانند کمک زیادی به رشد و رونق 
بازار کنند. معرفی شــرکت ها و خدماتشــان به مشتریان و حذف واســطه ها از دیگر فواید 

نمایشگاه هاست. برگزاری 
4. برداشــت و پیش بینی من این است که بازار مسکن در سال 96 به سمت رونق پیش 

خواهد رفت و شــرایط صنعت در و پنجره هم بهتر خواهد شد.
5. به تعبیر ساده و خودمانی، زیاد بودن دست و شکستن قیمت ها توسط برخی همکاران، 
بزرگ ترین مشــکل صنعت در و پنجره در حال حاضر اســت. تنهــا راه برای مقابله با این 
مشــکل این است که مردم و مشــتریان را با اطالع رســانی های دقیق و شفاف نسبت به 
مسائل آگاه کنیم تا کسی نتواند جنس بی کیفیت و غیراستاندارد را به نام و قیمت محصول 

باکیفیت عرضه کند.

مرتضی راسخ | مارال درب کاسپین
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گو
کفت

پنجره ایرانیان: محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت کشورمان به همراه هیاتی بلندمرتبه در روز دوشنبه 4 
اردیبهشت 1۳۹۶ از مجموعه تولیدی همارشتن دیدن کرد.

هوشنگ بازوند، استاندار لرستان؛ محمد خدابخشی، نماینده 
الیگودرز در مجلس شورای اســالمی؛ فرماندار الیگودرز 
و تعدادی دیگر از مقامــات محلی، مهندس نعمت زاده را 
در این بازدیــد همراهی می کردند. این بازدید از مجموعه 
همارشتن که یکی از 10 واحد تولیدی برتر استان لرستان 
به شمار می آید، نشان از اهمیت این واحد تولیدی و نقش 

آن در صنعت کشورمان دارد. 
به بهانه این بازدید، انجمن ملی صنایع پالســتیک ایران 
)اینپیا( گفتگویی را با مهندس محسن صفایی، مدیرعامل 
شرکت همارشتن ترتیب داده اســت که در ادامه از نظر 

شما می گذرد:

اشــاره

بازدید وزیر صنعت، معدن 
و تجارت از مجموعه همارشتن
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97

 آقای مهندس، بازدید وزیر صنعت و معدن از همارشتن با چه هدفی 
انجام شد؟

بازدیدی که وزیر صنعت از واحد همارشــتن انجام داد، در حاشیه افتتاح چند واحد در 
منطقه مانند کارخانه ســیمان و بازدید از کارخانه فر و آلیاژ و شهر صنعتی ازنا و اولین 

بازدید آنها از کارخانه همارشتن بود.
همارشتن یکی از 10 کارخانه برجســته استان لرستان است، معموال وقتی مقامات 
بــه این منطقه می آینــد از واحد ما هم به عنــوان یک واحد تولیــدی موفق، بازدید 
انجام می دهند. در بازدید روز گذشــته هم از مقامات محلی، بازوند، استاندار لرستان، 
خدابخشــی نماینده شهرستان الیگودرز بودند و فرماندار و مقامات محلی، وزیر صنعت 

را همراهی می کردند.
 نظر وزیر بعد بازدید از واحد همارشتن چه بود؟

به دلیل همراهی یک تیم خبرنگار همراه آقای نعمت زاده، ایشــان در پایان بازدید از 
همارشــتن در جمع خبرنگاران، واحد ما را با معیارهــای امروزی و همچنین با کیفیت 
اروپایی، دارای گواهینامه های بین المللی دانست که در منطقه ای محروم در حال تولید 
است و جزو موفق هاست. وزیر صنعت همچنین گفت: هرچند ما می دانیم که این واحد 
ســرمایه در گردش کافی ندارد ولی هیچ بدهی به افراد و اشــخاص و تامین اجتماعی 
و کارگر ندارد پس باید دید شــرکت هایی که با مشــکل مواجه هستند با چه پشتکار و 

مدیریتی کار خودشان را در منطقه ادامه می دهند.
بخشــی از حرف های وزیر برای ما ارزشــمند بود اما بخشی از این حرف ها می تواند 

فرافکنی باشد برای وضعیت نه چندان مطلوب اوضاع صنعت کشور.
 با توجه به رکود اقتصادی سال های اخیر، واحد همارشتن چه راهی 

را برای برون رفت از این مشکالت انتخاب کرد؟
ما در ســال 1395 یک نوآوری کردیم. همارشتن یک واحد چند محصوله است ولی 
تقریبا پارســال به دلیل تداوم رکورد ساخت مسکن؛ یعنی جایی که محصوالت ما آنجا 

اســتفاده می شود، یک محصول جدید تعریف کردیم. ما دست به تولید عایقی رطوبتی 
زدیم تا بتوانیم سهمی از یک بازار جدید را کسب کنیم که نسبتا هم موفق بودیم چون 
توانســتیم دو اســتاندارد آمریکایی و آلمانی دریافت کنیم و در عرض چند ماه، یکی از 

تولیدکنندگان مطرح این محصول شویم.
موفق شــده ایم متروها را به عنوان مشــتریان خود جذب کنیم. یکی از راهکارهای 
برون رفت از مشــکالت شــرکت هایی که همیشــه تک محصولی کار می کنند تنوع 
بخشــیدن به تولیدات است؛ یعنی اگر قرار باشد که به خودشان فکر نکنند و محصول 
جدیــدی به بازار عرضه نکننــد، طبیعتا از بین خواهند رفــت. همان طور که می دانید 
همارشــتن اولین تولیدکننده پروفیل در کشور است و پس از ما 54 کارخانه آمدند و به 
تولید پروفیل یو.پی.وی.سی پرداختند؛ اما حاال 45 شرکت از آنها طی سال های 1394 
و 1395 تعطیل شــدند و در حال حاضر تنها 10 شــرکت با کمتر از نصف ظرفیت در 

حال فعالیت هستند.
ما به دلیل اینکه رقبای ما در 10، 12 ســال گذشــته زیاد شده اند، به موارد دیگری 
فکر کردیم تا با تولید محصوالت جدید خودمان را از تنگنای رکود، عبور دهیم. منظور 
من این اســت که اگر صرفا روی پروفیل کار کرده بودیم، سرنوشتی جز سرنوشت این 
45 واحد که تعطیل شــده اند نداشتیم؛ ما هوشــمندانه برخورد کردیم که امروز سر کار 
هســتیم و در شرایط وانفسای اقتصادی کشور می توانیم نفس می کشیم و با این ترفند 

توانستیم خودمان را اداره کنیم.
 آیا واحد تولیدی شــما از سیاست های اقتصادی سال های گذشته 

لطمه خورد است؟
بله یکی از اشــتباهاتی که این دولت انجام داد، آزادســازی واردات تولیداتی بود که 
نمونه استاندارد باکیفیت داخلی داشــت، مثل پروفیل های یو.پی.وی.سی که راه ورود 
آن بعد از توافقنامه ترجیحی با ترکیه، به ایران باز شــد. اگر این اشتباه راهبردی اتفاق 

نمی افتاد، بسیاری از واحدهای داخلی به تعطیلی کشیده نمی شدند.
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 در مورد سابقه تاسیس و تولیدات همارشتن کمی توضیح می دهید؟
شــرکت همارشتن یک شرکت 26 ســاله است و در ســال 1370 به اسم نساجی 
همارشــتن فعالیت خود را با تولید کیســه های PP که مورد مصرف آرد و غالت است 

شروع کرد.
ما سال 1383 طرح توسعه ای را تعریف کردیم که ماشین تولید پروفیل یو.پی.وی.سی را 
وارد و تولید این پروفیل را آغاز کنیم. بالفاصله ماشین آالت را از کراسمافای آلمان آوردیم 
و در ســال 1384 محصوالت پروفیل یو.پی.وی.سی را به بازار ارائه کردیم. چون در تولید 
و صادرات کیســه های PP به کشــورهای CIS و منطقــه صاحب تجربه بودیم، از همان 
ابتدا، روی صادرات پروفیل کار کردیم و این باعث شد که همارشتن سال 1386 و 1387 

به عنوان صادرکننده نمونه استانی برگزیده شود. 
ما پروفیل های یو.پی.وی.سی را به کردستان عراق، تاجیکستان، قرقیزستان، آذربایجان، 
ارمنستان و کشورهای مختلف صادر می کردیم ولی متاسفانه بعد از ما تولیدکننده های کم 
کیفیت با نصف قیمت و باکیفیت 5 برابر پایین تر از ما آمدند و بازار را از ما گرفتند که بعد 
از آنهــا هم ترک ها باقیمت پایین تر و البته کیفیت پایین تر، جانشــین تولیدات کم کیفیت 
ایرانی ها شــدند. درحالی که تعداد زیادی تولیدکننده پروفیل برجســته ایرانی در این کشور 

فعالیت داشتند.
هرچند آن بازارها را از دست دادیم ولی به دلیل اینکه تاکید ما روی کیفیت بود در ایران 
توانستیم جزو پروفیل های ممتاز قرار بگیریم و به همین دلیل بازار داخلی ای برای ما ایجاد 

شد که صادرات، معنای خود را از دست داد.
یکی از دیگر کارهایی که کردیم این بود که در راستای فرهنگ سازی استفاده از پروفیل 
یو.پی.وی.ســی باالجبار کارخانه پنجره ســازی را راه اندازی کردیم تا بتوانیم خودمان در 
پروژه هایی شــرکت کنیم که در آن زمان ســازندگان آنها این پروفیل را نمی شناختند؛ و 
تالش کردیم آنها را با این محصول آشنا کنیم و درواقع جذابیت حضور در پروژه ها با وجود 
اینکه کار خیلی سختی هم بود، باعث شد که ما به منابع جدیدی از بازار کشور مثل برج ها 

و ساختمان های مرتفع، مجتمع ها و شهرک های ویالیی دست پیدا کنیم.
ســال 1386، خط شیت پی.وی.سی را وارد کردیم که این خط شیت پی.وی.سی هم با 
تکنولوژی کراسمافای بود. درواقع سعی کردیم ورق های پی.وی.سی را جایگزین ورق های 
چوبــی MDF  کنیم. برای تبدیل مواد خام به محصول نهایی، همانطور که پروفیل را به 
پنجره تبدیل می کردیم، برای این ورق ها نیز کارخانه کابینت سازی ایجاد کردیم؛ در نتیجه 
بخشــی از ورق های همارشتن را در بازار می فروختیم و بخشی از آن را صادر می کردیم و 

با بخشی از آنها کابینت تولید می کردیم.
در ســال 1387 یک خط تولید WPC چوب پالســت ایجاد کردیم که با آن بخشــی 
از متریــال دیوارپــوش و قرنیز را تولید می کند و به این وســیله بــه تنوعی از ورق ها در 

ضخامت های مختلف رسیدیم.
همچنین به ســمت تولید ورق های )نرم و تراســپارنت( رفتیم که در کارخانه ها به جای 
پرده های بین سالنی و به جای در اســتفاده می شود یا ورق های )ریجید و ترانسپارنت( که 
جای شیشــه در داخل استفاده می شود و همچنین ورق های رنگی و ورق های با طرح های 
چوبــی که بعضی از این ورق هــای 3 میلی متری را با فرم دادن، به عنوان ســقف کاذب 

کاربردی کردیم و این روند تنوع محصوالت را ادامه دادیم.
تا ســال 1395 که ابتدای سال اســتارت پروژه تولید ژئوممبران را زدیم و با جمع آوری 
اطالعات توسط کارشناس های شرکت توانستیم در اردیبهشت 1395 ژئوممبران را تعریف 
کنیــم و ایــن ورق های ما که عایق رطوبتی هســتند برای آب بنــدی تونل ها و گودال و 
فونداســیون و استخرها اســتفاده می شــود که آن  هم تنوعی دیگری مثل ضخامت های 
مختلف دارد و یک محصول دیگری که از آن تولید کردیم، ورق های دوالیه پی.وی. ســی 
ژئوممبران اســت که برای روف گاردن استفاده می شــود یعنی سقف های ساختمانی که 

باغچه می کنند.
در همین راســتا، در مورد کف پوش های پی.وی.ســی به صورت تایل و رول، اســتارت 
کرده ایــم که ظرف دو ماه آینده بتوانیــم آن کار را پیش ببریم و ضمن اینکه امیدوارم در 
نیمه دوم ســال 1396، بتوانیم ورق های )ماربل شیت( را که درواقع ورق های طرح سنگ 
هست را برای دیوار پوش در ابعاد 2 متر در 3 متر در نیمه دوم سال تولید آن را شروع کنیم.
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پنجره ایرانیان: دومین همایش اعطای گواهینامه اســتانی رعایت حقوق مصرف کنندگان آذربایجان شــرقی در تبریز برگزار شــد و به 
مهندس محمد حمیدیه مدیرعامل هافمن گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان اعطا شد.

به گزارش روابط عمومی هافمن، اطالع رسانی مناسب به مشتری، کسب رضایت مشتری، خدمات پس از فروش، رعایت ضوابط فروش 
اقساطی، پیش فروش و استفاده از بسته بندی بهداشتی ازجمله معیارهای انتخاب واحد حامی مصرف کننده در این همایش بودند.

اشــاره

گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان 
آذربایجان شرقی برای دومین بار

 به هافمـن اعطا شد

    باید به مصرف کننده و تولیدکننده اعتماد کرد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در همایش رعایت حقوق 
مصرف کنندگان بیان کرد: باید به مصرف کننده و تولیدکننده اعتماد کرد. وجود رانت 

باعث عدم اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی می شود.
حســین نجاتی گفت: نباید رانت در جامعه وجود داشــته باشد، چراکه وجود رانت 

باعث عدم اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی می شود.
وی ادامه داد: مصرف کننده و تولیدکننده مکمل هم هستند و باید به این دو اعتماد 
کرده و در بحث کاال و لوازم تولیدی مان کیفیت، قیمت و مشــتری مداری را رعایت 

کــرده و به  تولیدات داخلی اعتماد کنیــم، تولیدات داخلی خودمان را عرضه کنیم و 
برای تولیدات داخلی خود مخل نباشــیم و در این شــرایط باید به واحدهای تولیدی 

اعتماد کرده تا مانع از قاچاق کاال شویم.
       شعار "جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود" را فراموش کنیم

معاون رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور نیز 
در این همایش اظهار کرد: شعار جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود، شعاری در 
تقابل با حقوق مصرف کنندگان اســت، این شعار را به شعار "جنس فروخته شده پس 

گرفته می شود" تبدیل کنیم.
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ســید داوود موسوی اظهار داشت: اســتفاده از کاالهای داخلی و رعایت از حقوق 
مصرف کننــدگان باید به صورت عملیاتی در نظر گرفته شــود. وی ادامه داد قوانین 
کافی در زمینــه حمایت از حقوق مصرف کنندگان وجود دارد اما مشــکل اصلی در 
عدم اجرای صحیح قوانین اســت که متاســفانه برخی نهادهای دولتی در این زمینه  

سلیقه ای عمل کرده و باعث تضییع حقوق مصرف کنندگان می شوند.
وی کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت را جز مولفه هایی دانســت که نیازمند 
توجه ویژه تولیدکنندگان اســت. موســوی با اشــاره به یک ناهنجاری رایج در بین 
اصناف گفت: در مراکز صنفی شعار "اجناس فروخته شده پس گرفته نمی شود" رایج 

است که این شعار در اکثر کشورهای توسعه یافته یک شعار منسوخ است.
معاون رئیس ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشــور 
یادآور شــد: در همایش کشوری ســال جاری که از 117 شــرکت منتخب تجلیل 
شــد، واحدهای معدنی و فلزی بیشترین دریافت کنندگان این گواهینامه بودند. وی 
در پایان تاکید کرد: درزمینه آگاهی رســانی به مردم در خصوص آشــنایی با حقوق 

مصرف کنندگان باید بیش ازپیش تالش کنیم.
    تالش مدیران ارشد استان بر عملی شدن اقتصاد مقاومتی

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این مراسم گفت: همان طور 
که می دانید مقام معظم رهبری تاکید فراوانی بر اقتصاد مقاومتی داشتند و بر اساس 
رهنمودهای ایشــان باید تمامی اقدامات دولت، ادارات و ســازمان ها بر عملی شدن 

اقتصاد مقاومتی تالش وافری داشته باشند.
وی ادامه داد: خوشبختانه امسال در استان که یکی از پایلوت های اقتصاد مقاومتی 
نیز بود کارهای بزرگی انجام شد، اگرچه بعضی از این کارهای انجام شده در ماه های 

آتی نتیجه اش مشخص خواهد شد.
ســعید شبستری افزود: تمامی تالش مدیران ارشــد استان بر عملی شدن اقتصاد 
مقاومتی بود. وی با اشــاره به اینکه این مهم کار بسیار دشواری بود، اما توانسته ایم 
کارهــای بزرگی انجام دهیم، به صورتی که صادراتمان از واردات هم در بحث ارزی 

ریالی و هم در بحث وزنی پیشی گرفته است که این آرزوی چندین ساله بود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار با اشاره به اینکه نگاه به تولیدات داخل و حمایت از 
تولید داخلی باید سرلوحه مان باشد گفت: تولیدکنندگان ما باید جنسی که می فروشند 

جنسی مرغوب و باکیفیت باشد و در این موضوع به رقابت بپردازند.
وی تکریم به مصرف کننده را مهم ترین وظیفه فروشــنده دانســت و گفت: مردم 
انتظار دارند فروشنده تحویلشــان بگیرد و تکریم کنند، چراکه تکریم حداقل انتظار 
مردم از فروشــنده بوده و فروشــنده باید از محصوالتی که می فروشد کامال اطالع 

داشته باشد و آنها را در اختیار مصرف کننده قرار دهد.
ســعید شبســتری در ادامه بیان کرد: بعضی از کاالهایی که در صداوســیما تبلیغ 
می شــوند آیا این ها همان گونه که تبلیغ می کنند هستند؟ تبلیغات مهم است ولی به 
شرطی که درست و واقعی باشد و استانداردهای بین المللی که بعضی از تولیدکنندگان 
به طریقی دریافت کرده و از این راه تبلیغ محصول می کنند درســت نیست و سؤال 
اینجاســت که آیا این مجوز استانداردهایی که می گیرند صرفا برای تبلیغات است یا 

محصوالتشان را طبق این استاندارد تولید می کنند؟
    رکن اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است

آیت اهلل محسن مجتهد شبستری امام جمعه تبریز نیز در این همایش با بیان اینکه 
در خریدوفروش و مراودات همه چیز بر اســاس واقعیات باشد، افزود: آنچه در اسالم 

تعیین شده، درآمدهای حالل و پاک است.
وی رکــن اصلی تحقــق اقتصاد مقاومتــی را عبارت از تولید داخلی دانســت و 
بر جلوگیــری از واردات بی رویــه و قاچاق کاال تاکید کرد و گفت: شــرط حمایت 

مصرف کننده از کاالی تولید داخل، رعایت کیفیت و قیمت مناسب است.
در بخشــی از این برنامه به مهندس محمد حمیدیه، مدیرعامل هافمن گواهینامه 

استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان اعطا شد.
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در  عظیم  هولدینــگ  یــک   ARBONIA
زمینه تولید و ارائه محصوالت ســاختماني، 
در و پنجره و همچنیــن تکنولوژي صنعت 

ساختمان مي باشد.
این هولدینگ داراي ۹ شرکت زیر مجموعه 
مشــغول  فوق الذکر  زمینه هاي  در  که  بوده 
فعالیت هســتند و محصوالت آنها به بیش 

از 80 کشور در سراسر دنیا صادر می شود.
در خصــوص در و پنجره و سیســتم هاي 
پروفیل فوالدي و اســتینلس استیل شرکت 
Forster یکــي از پرچمداران موفق گروه 
بوده که مقر آن در کشور سوییس می باشد.

در حال حاضر این شــرکت تــالش دارد 
تا با تائید ســازمان های مربوطه در ایران 
به عنوان تنها عرضه کننده درهای شیشه ای، 
پنجره ها و نماهــای خارجی مقاوم در برابر 
آتش فعالیتش را ضمن رسمیت بخشیدن، 

گسترش دهد. 
پنجره ایرانیان به منظور آشــنایی بیشــتر 
مخاطبان نشریه با این شرکت و محصوالت 
آن گفتگویی انجام داده است با دیوید میلز 
Forst� مدیر خاورمیانه ،)David Mills(

er که در ادامه توجه شما را به مشروح این 
گفتگو جلب می کنیم.

اشــاره

Forster نیاز امروز، امنیت فردا
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با دیوید میلز:

  ARBONIA تاریخچه گروه   در خصوص 
و شرکت Forster  توضیح دهید. 

سابقه ARBONIA به سال 1874م برمی گردد، یعنی 
زمانــی که آقــای Frany Joseph Forster یک 
مغازه مسگری در شهر ســویس دایر کرد تا بطری های 
آب داغ تولید کند. امــروزه، گروه ARBONIA در 13 
کشور فعالیت مســتقیم و تولید دارد و فرآورده های خود 
را به بیش از 80 کشــور می فروشد. این فراورده ها دارای 
باالترین کیفیت و فناوری هستند و فرآیندهای جدیدی 
برای صنعت ســاختمان ارائه می دهند. در ســال 2016، 
گروه ARBONIA بیش از 8000 نفر را در اســتخدام 

خود داشته است.
Forster  انواع تولیدات و خدمات شرکت 

را به تفصیل شرح دهید؟
AR- یــک نــام تجاری پیشــرو از گروه Forster

BONIA اســت که سیســتم های پروفیــل فوالدی و 
استینلس اســتیل به صنعت بین المللی ساختمان عرضه 
می کند. پروفیل های ما عمدتا برای تولید پنجره ها، درها، 
 )Sky Light( پانل های پنجره ای نورگیر در پشت بام ها
و نماهای خارجــی با کیفیت باال بــا تاکیدی خاص بر 
ایمنی، امنیت و آســایش مورد اســتفاده قرار می گیرند. 
شــرکت ما دارای بخش بزرگی جهت تحقیق و توسعه 
اســت و ما معتقد به نوآوری مداوم هســتیم تا از رقبای 

خود سبقت بگیریم. 
 ممکن است در مورد محصوالت مقاوم در 
برابر آتش شرکت  Forster و گواهینامه های 
اخذشــده منطقه ای و بین المللی توضیح دهید. 
آیا در خصوص اخذ گواهینامه های آتش نشانی 

ایران اقدامی انجام شده است؟ 
ایمنــی در برابر آتش یکی از نیروهای کلیدی محرک 
فعالیت های ماســت و ما، در عرضه درهای شیشــه ای، 
پنجره ها، نماهای خارجی و پانل های پنجره ای نورگیر در 
سقف و پشت بام ها که همگی مقاوم در برابر آتش هستند 
تخصص داریم. همه سیســتم های ما مورد آزمایش قرار 
گرفتــه و دارای گواهی های بین المللــی عمدتا از اروپا 
)اســتاندارد انگلســتان و اتحادیه اروپا( و ایاالت متحده 
هســتند، با این حال ما بر پیروی از استانداردهای محلی 
در مورد ایمنی در برابر آتش در هرکشــوری که تولیدات 
خود را به آن می فروشیم، تاکید شدیدی داریم. به عنوان 
مثال در خصوص، کشــورهای عضو شــورای همکاری 
خلیج فارس ما اطمینان حاصل می کنیم که سیستم های 
ما مورد تصویب ســازمان دفاع مدنی هر یک از کشورها 
به طــور جداگانه قرار گیرند، و در ایــران، در حال حاضر 

در تعامل با اداره آتش نشــانی تهران هستیم تا اطمینان 
حاصــل کنیم که سیســتم های ما در ایــران مورد تائید 
باشــند. بعد از یک معرفی مقدماتی به اداره آتش نشانی، 
ما مدارک گواهی شــده خود را به آنها تسلیم داشتیم و 
انتظار داریم که این تائیدات خیلی زود صادر شــوند که 
منجر خواهد شد به اینکه Forster تنها عرضه کننده 
درهای شیشــه ای، پنجره ها و نماهای خارجی مقاوم در 

برابر آتش در ایران باشد.
 ممکن است در مورد محصوالت استینلس 
استیل شــرکت توضیح بیشتری بدهید؟ آیا از 
این محصوالت در نمای ســاختمان می توان 

استفاده کرد ؟ 
همه سیســتم های فورستر در هر دو ساختار از فوالد و 
استینلس استیل موجود هستند. ما می توانیم سیستم های 
مقاوم در برابر آتش، گواهی شــده در اســتینلس استیل 
داشته باشیم، بنابراین هیچگونه کوتاهی در مورد ایمنی و 
امنیت وجود نخواهد داشت. سیستم های فوالد ضدزنگ 
مزایای زیــادی دارند، نه تنها از نظر زیبایی خوشــایند 
هستند، بلکه در برابر زنگ زدگی و فرسودگی بسیار مقاوم 
هســتند و اگر در کاربردی که مانع عبــور حرارتی دارد 
به کار روند، مقاومت بسیارخوبی در برابر پل زنی حرارتی 
)ناحیه ای در ساختمان که در آن، انتقال حرارتی سریع تر 

صورت می گیرد( و آلودگی صدا فراهم می کنند.
 Forster جایگاه و کیفیت محصوالت شرکت 

در چه سطحی در دنیا قرار دارد؟
Forster شــرکتی با قدمت 150 ســال است و این 
بدین معنا اســت که رویه کنترل کیفیــت و اطمینان از 
کیفیت تولیدات ما در تطابق با باالترین اســتانداردهای 
بین المللی اســت. فورســتر تمامی تاییدیه های الزم در 
خصــوص کیفیت تولیــد را از معتبرترین شــرکت های 
بازرســی بین المللی در اختیار دارد و  به طرز گسترده ای 
به عنوان معیار و مبنای اطمینان از کیفیت کاال و کنترل 

کیفیت کاال در سطح جهان شناخته می شود.
 محصوالت شرکت Forster از نظر قیمتی 
حدودا در چه رنجی قرار دارند؟ چه بخشی از 

بازار جزو مخاطبان شما می باشد؟ 
تولیدات Forster در مقایسه با دیگر عرضه کنندگان 
سیستم های فوالدی، قیمت های بسیار رقابتی و مناسبی 
دارد و ما به ندرت در مورد قیمت کاال مغلوب می شــویم. 
 Forster مهم است که مشتریان ما بدانند که تولیدات
تخصصی هســتند و بدین معنا نباید با پنجره بندی ها و 
درهای ورودی معمولی تجاری آلومینیومی مقایسه شوند. 
بازار اصلی ما بازار ایمنی، امنیت و زیبایی اســت و جایی 
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که مشــتریان نیاز به محافظت در برابر آتش یا حتی در 
برابر تروریسم دارند )ما همچنین نماهای خارجی مقاوم 
در برابــر گلوله نیز عرضه می کنیــم(. ما در پروژه هایی 
برنده شــده ایم که پروفیل های با اســتحکام بسیار باال 
الزم داشــتند. از آنجایی که بدون شک پروفیل های ما 
از پروفیل های آلومینیومی مســتحکم تر هستند، بنابراین 
در برابر فشــار و وزن باد نیرومند نیز مقاوم هستند و ما 
می توانیم قاب های شیشــه ای بزرگ با قطعات چارچوب 

کننده کوچک تر عرضه کنیم.
 در و پنجــره یا نمای ســاختمانی که با 
پروفیل های Forster ســاخته شــده است 
چه مزیتی نســبت به محصوالت ساخته شده 
از مــواد دیگر دارد؟ یعنی چرا یک مشــتری 
می بایست به جای آلومینیوم یا یو.پی.وی.سی 

از محصوالت Forster  استفاده کند؟ 
همانطــور که در پاســخ ســوال قبلی اشــاره کردم، 
پروفیل های فوالدی بسیار مستحکم هستند چراکه فوالد 
ماده ای است که تقریبا ســه برابر از آلومینیوم محکم تر 
است. به این دلیل، سیستم های ما اغلب برای پروژه هایی 
انتخاب می شــوند که نه پی.وی.سی و نه آلومینیوم مواد 
مناســبی بــرای آن پروژه ها نیســتند. به عنــوان مثال، 
کاربردهــای مقاوم در برابر آتــش، کاربردهای مقاوم در 
برابر گلوله، کاربردهایی که به درها و پنجره های بازشــو 
بــا ابعاد بزرگ نیاز دارند که امکان ســاخت با آلومینیوم 
 Sky و یو.پی.وی.ســی امکانپذیــر نیســت، همچنین
Light هــا و جاهایی که به مقاومــت باال در برابر وزن 

و فشار باد نیاز است.
 با توجه به مواردی که در خصوص مزیت 
تولیدات Forster  بیــان کردید آیا معماران 
و طراحان دســت بازتری بــرای پیاده کردن 

ایده های خالقانه خود خواهند داشت؟ 
ما طیف گسترده ای از سیستم های استاندارد داریم. ما 
همچنین می توانیم فرآیندهای سفارشی مناسب نیازهای 
هرپروژه ای را ایجاد کنیم. ما در ساختمان ترمینال جدید 
Midfield در فرودگاه ابوظبی، تقریبا 9000 مترمربع 
از نماهای سفارشی عرضه کردیم که به صورت سفارشی 
و ویژه برای آن پروژه طراحی، آزمایش و گواهی شــده 
بود. بنابراین با در نظر داشتن این مطلب، من معماران و 
مشاوران را تشویق می کنم که نه تنها سایت و کاتالوگ 
مربوط به ما را مطالعه کنند، بلکه در مرحله طراحی نیز با 
ما مشــاوره کنند تا بتوانیم با هم کارکنیم و آن چیزی را 
ایجاد کنیم که در طراحی مورد نظر آنها بوده است؛ و در 
عین حال همچنان در پیروی کامل از مشــخصات پروژه 

و مقررات مربوطه ساختمان نیز باشد.
 شــرکت Forster چه مدتی اســت که 
فعالیت های خــود را در منطقــه خاورمیانه و 

همچنین ایران آغاز کرده است؟
حدود 10 سال اســت که Forster در حال فعالیت 

در خاورمیانه اســت، ولی در ســال 2011 ما اولین دفتر 
خــود را در دوبی افتتاح کردیــم. در آن زمان، مدیریت 
مــا نیاز به یک حضــور دائمی در منطقه را تشــخیص 
داد و از سال 2011 توانســتیم به تدریج پیشرو بازار در 
کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس بشویم. ورود 
ما به بازار ایران در سال 2016 بود و فعالیت خودمان را 
در ایران آغــاز کردیم.درحال حاضر ما عمال در مالقات 
با پیمانــکاران نماهای خارجی ســاختمان، پیمانکاران 
اصلی، مشــاوران و مقامات دولتی در ایران هســتیم تا 
آگاهی در مــورد ایمنی در برابر آتش را افزایش دهیم و 
استفاده بیشتر از محافظت در برابر آتش در ساختمان ها 

را تشویق کنیم. 
 ممکــن اســت برخــی از رفرنس های 
پروژه های بزرگ بین المللی و خاورمیانه را برای 

اطالعات بیشتر مخاطبان بیان کنید.
همانطور که از شــرکتی با ســابقه ای طوالنی انتظار 
می رود، ما در بســیاری از پروژه های معتبر در سرتاســر 

دنیا شرکت داشته ایم. 
من از خواننــدگان و بینندگان و مخاطبان شــما 
دعــوت می کنم که نگاهی به بخش پروژه ســایت 

اینترنتی ما بیندازند.
مــا عمال صدها پروژه داریم کــه می توان از بین آنها 
انتخاب کــرد، ولی بهرحال بعضی از پروژه های اروپایی 

ما عبارتند از:
 ـ بانک HSBC در سوتامپتون، انگلستان

 ـ فرودگاه بین المللی زوریخ، زوریخ، سویس
 ـ هتل والدورف آستوریا، برلین، آلمان

بعضی از پروژه های ما در خاورمیانه عبارتند از:
 ـ فرودگاه بین المللی مسقط، عمان

 ـ ســاختمان ترمینال Midfield، فرودگاه ابوظبی، 
ابوظبی، امارات متحده عربی

 ـ فرودگاه بین المللی عبدالعزیز، جده، عربستان سعودی
ـ بیمارستان جابرالصباح، کویت

Forster  چه بخشی از بازار   محصوالت 
ایران را هدف قرار داده اند؟

بازار مورد نظر ما در ایران، مراکز تجاری، فروشگاه های 
خرده فروشــی، فرودگاه هــا، بیمارســتان ها، مــدارس، 
دانشــگاه ها، موزه ها، و حتی ساختمان ســفارتخانه ها و 

ساختمان های مسکونی با کیفیت باالست.
اصوال هر ساختمانی که نیاز به ایمنی، امنیت، آسایش 
و نماکاری با کیفیت باال دارد مورد نظر ماســت. در سال 
2016 کــه من اولین بار به ایران آمــدم از میزان تقاضا 
بــرای تولیدات با کیفیت تحت تاثیر قرار گرفتم، بنابراین 
قطعا فرصتی است که سیستم های پروفیل های فوالدی 

خود را مورد ترویج قرار دهیم. 
اســتراتژی ما در مورد بازار ایران روشن است. در نظر 
داریم ابتدا ســمینارها و کنفرانس های آموزشــی برگزار 
کنیــم، آگاهــی در مــورد محافظت در برابــر آتش در 

ساختمان ها را ارتقاء دهیم. چرا که مهم است مردم بدانند 
ما چه چیزی را می خواهیم بــه بازار بیاوریم. ما در حال 
حاضر از تالش در مورد »ایمنی طراحی ســاختمان« در 
سرتاسر خاورمیانه حمایت می کنیم و درنظر داریم اولین 
کنفرانس خود را در ایران در اواخر این سال برگزار کنیم. 
باعث تاســف است که بعضی اوقات یک فاجعه به عنوان 
محرکی برای بهبود اســتانداردهای ایمنی عمل می کند. 
در انگلستان آتش سوزی های فاجعه بار زیادی روی داده 
است و هر بار مقررات در مورد ایمنی ساختمان بهبود پیدا 
کرده تا اطمینان حاصل شــود تراژدی ها دوباره به وقوع 
نپیوندند. بدون شــک خوانندگان شــما از فاجعه اخیر در 
ســاختمان پالســکو در تهران خبر دارند. خواندن شرح 
آن بســیار غم انگیز بود، ولی ما امیدواریم که این فاجعه 
غم انگیز محرکی شود تا ایمنی را در ایران بهبود بخشد. 
 نحوه ارائه محصوالت و خدمات شــما در 
ایران چگونه خواهد بود؟ آیا محصول به صورت 
ساخته شده به ایران صادر می شود یا پروسه 
تولید و انتقال دانش فنی در ایران انجام خواهد 

شد؟ سیاست شما در این زمینه چیست؟
در مورد تولیــدات، آنها در ابتدا به صــورت واحدهای 
ســاخته به بازار ایران تحویل داده خواهد شــد که تنها 
نیاز به نصب در محل دارد، ولی هدف درازمدت ما ایجاد 
همکاری با تولیدکنندگان در، پنجره و نما در ایران است 
تا آنها را آموزش دهیم که ســازندگان مجاز و مورد تائید 
تولیدات Forster در داخل ایران شــوند. تا کنون من 
از چند شــرکت در ایران بازدید کرده ام و در آنها ســطح 
باالیــی از مهارت و تحصیالت دیــدم. ما در این برنامه 
هیچ مشــکلی نمی بینیم و کامال از این امر پشــتیبانی 
می کنیم که تولیدکنندگان داخلی، تقاضای بازار کشــور 

خود را تامین کند. 
 با توجه به دو دوره بازدیدی که از ایران، 
کارخانجات تولیدی و پروژه های ســاختمانی 
داشتید جایگاه ایران را در منطقه چگونه دیدید 
و همچنیــن وضعیت فعلی و آینده صنعت در و 
پنجره و نمای ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

نخســتین چیزی کــه من را در دیــدار از ایران تحت 
تاثیر قرار داد ســطح باالی تحصیالت و مهارت در بازار 
بود. من همچنین تحت تاثیر پروژه های ســطح باالیی 
که هم اکنون در ایران جریــان دارند قرار گرفتم. ایران 
کشــوری بزرگ، دارای جمعیت زیاد و منابع گسترده ای 
اســت. بنابراین من دلیلی نمی بینم که صنعت ساختمان 
در ایران به رشد و توسعه خود ادامه ندهد. در حال حاضر، 
صنعت طراحی و نصب پنجره و درهای ورودی در ایران 
بیشتر در اختیار سیستم های آلومینیومی و یو.پی.وی.سی 
اســت و ما انتظار داریم که بــرای مدتی این روال ادامه 
یابد، ولی با آگاهی روزافــزون در مورد ایمنی و مقررات 
ســخت گیرانه تر در مورد ســاختمان، قطعــا جایی برای 

سیستم های Forster در این بازار وجود دارد.     

























































نشریـه پنجره ایرانیـان
نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

بزرگداشــت روز معمــار در خانه هنرمنــدان برگزار 
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ویژه برنامه بزرگداشــت روز معمــار و اهدای جوایز 
برگزیــدگان جایزه معمــاری میرمیران یکشــنبه 3 
اردیبهشــت ماه 96 در محل خانــه هنرمندان ایران 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، حامی این جایزه 
که هم زمان با بزرگداشــت روز معمار در ســالن استاد 
شــهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شــد، ونوس 
تولیدکننده شیشه های  بزرگ ترین شــرکت  شیشــه، 
پیشــرفته ســاختمانی و خودرویی بود. این مراســم 
همراه با اهدای جوایز یازدهمین دوره مسابقه معماری 
میرمیران و سخنرانی با عنوان »معماری پاسخگو« در 
کنار نمایشگاه های معماری، روز یکشنبه 3 اردیبهشت 

ساعت 17 در محل خانه هنرمندان ایران برگزار  شد.
در آغــاز برنامه، پس از پخش ســرود ملی و قرائت 
قرآن، مجری برنامه ضمن خوشامد گویی به حاضران 
که عموما از دانشــجویان و اســتادان دانشگاه رشته 
معمــاری بودند، یاد و خاطره اســتاد هادی میرمیران، 
اســتاد علی اکبر صارمی و اســتاد عباس کیارستمی را 

گرامی داشت.
مجید رجبی معمار، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران 
اولین سخنران برنامه بود که پشت تریبون قرار گرفت. 
رجبی معمار ضمن گرامی داشــت یاد استاد میرمیران، 
اظهار داشت: یکی از انجمن های خوب و فعال در کنار 
خانه موســیقی، خانه ســینما، خانه تئاتر، انجمن های 
خوشنویســان، نقاشان، عکاســان، ادبا و شعرا، انجمن 
معماری است که به دلیل وجهه هنری است که حوزه 

معماری دارد.
وی گفت: نشست های متعددی از سوی این انجمن 
در خانــه هنرمندان ایران برگزار شــد که امیدوارم در 
ســال جاری نیز شــاهد برنامه های پربار و متعدد این 

انجمن در خانه هنرمندان ایران باشیم.
او در بخش دیگر ســخنان خود با اشاره به جلسه ای 
که در شورای شــهر تهران برگزار شد و در آن جلسه 
مصوب شــد که خانه معمار معاصر بزرگ ایران، استاد 
لرزاده به عنــوان خانه معمار نام بگیــرد، گفت: خانه 
استاد لرزاده ســاختمان شماره 2 خانه هنرمندان است 
که انجمن ها هنری در آنجا مســتقر هستند. بر اساس 
صحبت هایی که شــده اســت برخی از اعضای هیات 
امنای این خانه مشخص شده اند و امیدواریم که تا ماه 

آینده شاهد بازگشایی این خانه باشیم.
رجبی معمــار افزود: باعث افتخــار خانه هنرمندان 
اســت که هر ســال میزبان این برنامه است. ضمن 
این کــه یکی از نگارخانه های خوب خانه هنرمندان به 

نام میرمیران است.
در ادامــه برنامه پیــام عباس آخونــدی، وزیر راه و 
شهرسازی به مناسبت روز معمار توسط مجری برنامه 
خوانده شــد. همچنین پیام دکتر آخوندی به یازدهمین 
دوره جایــزه معماری میرمیران توســط خانم مهندس 

بزرگداشت روز معمار در 
خانه هنرمندان برگزار شد

ونوس شیشه حامی جایزه معماری میرمیران؛
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فرزانه صادق، مدیرکل دفتر معماری و شهرسازی این 
وزارت خانه خوانده شد.

دکتر ایرج اعتصام، مدیرعامل بنیاد معماری میرمیران 
ســخنران بعدی برنامه بود که به معرفی بنیاد معماری 

میرمیران و جایزه معماری آن پرداخت.
ایرج اعتصام پیشکسوت معماری و شهرسازی گفت: 
من شانس و افتخار این را داشتم که میرمیران از زمان 
ورود به دانشگاه تا آخرین روزها به آتلیه من رفت وآمد 
داشت و به همین واسطه همکاری متنوع و متعددی با 
هم داشــتیم. به جرات می توانم بگویم میرمیران عاشق 
معماری بود و تا آخریــن لحظه زندگی اش از معماری 

غافل نشد.
او افــزود: ایده کلی این بنیاد حتــی در زمان حیات 
هــادی میرمیران شــکل گرفتــه بــود و بحث هایی 
دراین باره داشــتیم و میرمیــران عالقه مند بود که این 
مسئله نهادینه شــود و ســازمانی خارج از دانشگاه ها 
و ســازمان های دولتی باشــد که بتواند این مسئله را 
پیگیری کند. پس از درگذشــت زنده یاد میرمیران، این 

بنیاد در سال 1385 رسما شکل گرفت.
مدیرعامل بنیاد معماری میرمیران در ادامه سخنانش 
بــه موضوعــات جایــزه »میرمیران« در هــر یک از 
دوره های برگزاری اشــاره کرد و اظهار داشــت: اولین 
دوره این جایزه را به ورودی های دانشــگاه معماری و 
نفرات اول تا ســوم کنکور اختصاص دادیم که از آنها 
تقدیر شد. در دوره دوم همین را در مورد خروجی های 
برتر دانشــگاه در کارشناسی ارشــد اختصاص دادیم. 
در ســومین دوره شورای سیاســت گذاری برای بنیاد 
میرمیران شــکل گرفت کــه موضوعات مســابقه را 
مشــخص می کردند. در وهله اول معماری را در بستر 
طبیعت و عناصر طبیعی بررسی کردند و در هر دوره به 

فراخور اهمیت به موضوعی اختصاص دادیم.
او در ادامه ســخنانش با ابراز تاســف برای از دست 
دادن دو تن از اعضای هیات مدیره بنیاد میر میران در 
سال گذشته گفت: ما سال گذشته عباس کیارستمی و 
علی اکبر صارمی را از دســت دادیم و بسیار برای این 

موضوع متاسف هستیم.
پیروز حناچی معاون معماری و شهرســازی وزارت 
راه و شهرســازی هم در این آیین بزرگداشت گفت: 
میرمیران انسان بزرگی بود و نقش ماندگاری از خود 
به جا گذاشت. زمانی که زلزله بم اتفاق افتاد با این که 
نشانه های عارضه ای که به آن دچار شد در او مشهود 
بود، اما در این شرایط نیز دلش برای وطن می تپید و 
راهی بم شد تا خود ناظر شکل گیری گروه بازسازی 

بم شود.
وی افــزود: طــرح مجموعــه فرهنگــی تپه های 
عباس آباد، میراثی اســت که میرمیران برای ما یادگار 
گذاشته اســت. امروز پارک آب وآتش و پل طبیعت از 

نتایج مثبت این طرح هستند.
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حناچی در ادامه ســخنان خود با اشــاره به اهمیت 
ادبیــات و معماری در فرهنگ و تمــدن ایرانی گفت: 
امروزه اگر ما از معماری مان راضی نیستیم این موضوع 
را باید بر اساس وضیعت موجود در جامعه بررسی کنیم 
و امروزه معماری در جهان معناهای مختلفی پیدا کرده 
است و سهم بسزایی در اقتصاد کشورها دارد ما باید به 

این موضوع بیش از گذشته بها بدهیم.
او در بخش پایانی ســخنان خود با اشــاره به سازه 
پالســکو و واقعه دلخراشی که در ماه های پایانی سال 
رخ داد و شــاهد فروریــزی این بنا و از دســت دادن 
جان آتش نشــان ها بودیم، گفت: پس از فروریزی این 
بنا صحبت هــای متعددی پیرامون ایــن موضوع که 
به جای پالسکو چه ســازه ای بسازیم در شورای عالی 
شهرسازی مطرح شد اما ما درنهایت تصمیم گرفتیم بر 
اساس فراخوانی که اعالم خواهیم کرد از همه اهل فن 
بخواهیم که به ما کمک کنند تا سازه ای بسازیم که یاد 
و خاطره واقعه پالســکو را از طریق معماری در اذهان 

مردم جاودانه کنیم.
آیدین آغداشــلو، هنرمند شناخته شــده کشــور نیز 
ســخنران بعدی بود که صحبت هایش را درباره عباس 
کیارســتمی کارگردان مطرح و جهانی سینمای ایران 

ارائه کرد.
آغداشــلو با اشــاره به خاطــرات زنده یــاد عباس 
کیارســتمی گفت: پس از رفتن کیارستمی عهد کرده 
بودم که درباره او سخن نگویم و تا به امروز نیز چنین 
کردم جز در فســتیوال فیلــم تورنتو که به طور مفصل 
درباره وی سخن گفتم. چون می خواستم زمان بگذرد 
و واضح تر او را ببینم. هنوز تصویر کیارستمی برای من 

واضح نیست.
وی افزود: آخرین باری که او را دیدم می خواستم به 
سفر بروم و او در بستر بیماری بود و به خاطر مشکلی 
که برایش پیش آمده بود نمی توانست حرف بزند. به او 
گفتم غذا بخور و او به عالمت تایید ســری تکان داد. 

حیف دیگر فرصتی نشد که با هم دیدار کنیم.
این هنرمنــد و نقاش در ادامه افــزود: وقتی دوران 
نوجوانی عباس کیارســتمی را مرور می کنم واقعا هیچ 
بارقه ای نمی بینم که بر اســاس آن بخواهم بگویم که 
او از آغاز انســان خاصی بود. او از همان آغاز آشنایی 
آدم آرامی بود و این آرامش را آن چنان گســترش داد 
که در فیلم هایش به جست وجوی واقعیت محض برود. 
البته سهراب شهیدثالث نیز در شکل گیری این تحول 

در فیلم های کیارستمی بی تاثیر نبود.
آغداشــلو بیان داشــت: هر دو آنها در فیلم هایشان 
اعتقادی به موسیقی نداشتند و می خواستند به جوهره 
واقعی در فیلم هایشــان دســت پیدا کنند. کیارستمی 
آن قدر تالش کرد تا توانست به مینیمالیست مطلق در 

برخی از آثار خود دست پیدا کند.
مهندس بهرام نوروزی، مدیر توسعه محصول شرکت 
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ونوس شیشه، حامی جایزه معماری میرمیران سخنران 
بعدی مراسم بود که برای ایراد سخنان خود در جایگاه 

قرار گرفت.
نوروزی با اشــاره به پیشینه شرکت ونوس شیشه در 
فعالیت ها و پروژه های بزرگ ملی، عنوان کرد: شرکت 
ونوس شیشــه افتخار داشته در 12 ســال گذشته در 
بسیاری از پروژه های بزرگ معماری و نمای ساختمان 
در کشــور به عنوان تامین کننده شیشه و راهکارهای 
پیرامونی آن حضور داشته باشد. ما در مجموعه ونوس 
مهم ترین دلیل این موفقیت ها را همراهی و همکاری 

با طراحان و معماران مطرح کشور می دانیم.
مدیر توســعه محصول ونوس شیشه با اشاره به فیلم 
مستندی که قبل از صحبت هایش پخش شد، توضیح 
داد: این تیزر که متعلق به فیلم مســتندی است که با 
همکاری خسرو ســاالریان و جمعی از طراحان درباره 
جایگاه شیشــه در معماری مدرن تهیه شــده اســت، 
نشــان دهنده نقش ممتاز این متریال در معماری امروز 
اســت. لوکوربوزیه در ســال 1932 مقاله ای با عنوان 
»شیشه، متریال فاندامنتال معماری معاصر« نوشت تا 
جایگاه شیشه در معماری معاصر را به خوبی نشان دهد.

نوروزی افــزود: امروزه شیشــه می تواند مانند یک 
دیــوار بتونی، ایمن، مقاوم و عایــق کننده صدا، هوا و 

نور به شمار آید. 
بــر همین اســاس مجموعه ونوس شیشــه تالش 
کرده تا با تولید محصــوالت نوین و باکیفیت، جایگاه 
شیشــه را در معماری و نمای ســاختمان تقویت کند. 
هوشمندسازی شیشــه در کنار سایر خصوصیات جدید 
ایــن متریال به تنــوع و کارایی هرچه بیشــتر آن در 
معماری نما و فضای داخلی ســاختمان ها کمک کرده 
است. امروزه به سادگی فشردن یک کلید می توان یک 
شیشــه را شــفاف یا مات کرد یا روی آن تصویرهای 

متنوع گرافیکی ایجاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: همان طور که در گذشته ونوس 
شیشــه اولین تولیدکننده شیشــه های هایپر فورمنس 
کنتــرل انرژی، شیشــه های مقاوم در برابــر زلزله و 
شیشــه های ضد ســرقت در ایران بود امروز نیز این 
شــرکت، اولین ارائه کننده شیشه های هوشمند و چاپ 

دیجیتال بر روی شیشه در کشور است.
نوروزی در پایان با اشــاره به تالش های 12 ســاله 
این شــرکت در نوآوری و تولید محصوالت مدرن در 
صنعت شیشــه، اظهار کــرد: از تمامی فعاالن صنعت 
شیشــه، معماران و طراحانی که در این ســال ها با ما 
همکاری و همراهی داشــتند کمال تشکر و قدردانی را 

به عمل می آوریم.
در پایــان مراســم یازدهمین دوره جایــزه معماری 
میرمیران از برگزیدگان این دوره تقدیر شد و پس ازآن 
نمایشــگاهی از آثــار برگزیده ایــن دوره از جایزه در 

گالری های میرمیران و پاییز افتتاح شد.
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پنجره  ایرانیان: اقامتگاه دوم، خانه های شــبه خالی به حســاب می آید که اگرچه آثار منفی 
این نوع امالک مسکونی در متغیرهای اقتصادی بازار ملک، به مراتب کمتر از خانه های خالی 
اســت اما رشد نجومی هر دو گروه از این امالک طی 5 سال گذشته، از یک بیماری پنهان 

در بازار مسکن کشور خبر می دهد.
به گزارش صما، آمار خانه های دوم خانوارها در جریان تکمیل اطالعات سرشــماری سال 
95، برای اولین بار اعالم شد. تعداد خانه هایی که خانوارها در قالب اقامتگاه دوم، برای مدتی 
از ســال، حداکثر 6 ماه ناپیوسته در ســال از آن استفاده می کنند، در کشور 2 میلیون و 115 
هزار واحد اســت که معادل 7 درصد کل موجودی مسکن را شامل می شود. این تعداد خانه 
دوم که شبه خالی گفته می شود، طی 5 سال، سه برابر شده است. امالک مسکونی کشور بر 

اساس نحوه استفاده به سه گروه در حال استفاده، خانه خالی و خانه دوم تقسیم شده است.
آمارها چه می گویند؟

گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 که اسفند سال گذشته، منتشر شد، 
نشان می داد: کل موجودی مسکن کشور بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی از سکنه و 
اقامتگاه دوم دســته ای از خانوارهای کشور، رقمی معادل 22 میلیون و 825 هزار و 46 واحد 
اســت. در صفحه 40 گزارش مرکز آمار با عنوان گزیده نتایج سرشــماری عمومی نفوس و 
مســکن 1395، تاکید شده، آمار 8/ 22 میلیونی از تعداد واحدهای مسکونی در حال استفاده، 

بدون احتساب خانه های خالی و اقامتگاه دوم، محاسبه شده است.
بررسی ها نتایج سرشــماری نفوس و مسکن سال 1395 نیز نشان می دهد کل واحدهای 
مسکونی موجود در کشور از سه دسته خانه در حال استفاده، خانه خالی از سکنه و خانه شبه 

خالی تشکیل می شود که مجموعه آنها معادل 27 میلیون و 528 هزار و 282 واحد است.
 چرا مالکان از مالیات بر خانه های خالی نمی ترسند

در خصوص مفهوم خانه های شــبه خالی یک کارشناس مســکن با بیان اینکه خانه های 
شــبه خالی جز امالکی محسوب می شوند که در طول سال به عنوان محل اقامتی کوتاه مدت 
چندماهه قرار می گیرند، گفت: اگرچه آثار منفی این امالک نسبت به امالک خالی بهتر است، 

اما به نظر می رسد رسوب مدت دار این امالک نیز مناسب شرایط اقتصادی کشور نباشد.
علیرضا خســروی با بیان مطلب فوق گفت: رشــد نجومی هر دو گروه از این امالک طی 
5 ســال گذشته، از یک وضعیت بحرانی در بازار مسکن کشور خبر می دهد که در دنیا برای 
جلوگیری از بروز آن، نسخه آزموده شده، از سوی دولت های مرکزی و محلی )شهرداری ها(، 

به کار گرفته  شده است.
 وی با بیان اینکه تعداد خانه های خالی در کشــور در فاصله ســال های 90 تا 95، رقمی 
معادل 55 درصد رشــد پیداکرده گفت: از طرفی، تعداد خانه های شبه خالی نیز در فاصله 90 
تا 95 با رشــد 200 درصدی، از 700 هزار واحد مســکونی بــه 2 میلیون و 115 هزار واحد 

رسیده است.
عضو گروه عمران مجلس نهم تاکید کرد: رشــد شدید امالک خالی و شبه خالی، به دلیل 

عدم اخذ مالیات است. اگر هزینه های نگهداری دارایی ملکی در کشور عدد و رقمی می داشت 
هم اکنون شاهد افزایش این امالک نبودیم.

وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته با درجات مختلف توسعه یافتگی، دو نوع مالیات 
ملی و محلی اخذ می شــود، گفت: این مالیات ها که شامل مالیات بر عایدی سرمایه ملکی و 

مالیات ساالنه بر امالک است از مالکان دریافت می شود.
خســروی در خصوص مالیات عایدی ســرمایه ملکی گفت: این عایدی به عنوان عوارض 
شــهری در اختیار دولت محلی قرار می گیرد. این مالیات شامل اخذ 30 درصد و حتی تا 45 
درصد از مالکان اســت. مبنای این مالیات، ســود حاصل از فروش ملک است؛ به این معنا 
که بهای فروش، پس از کســر قیمت زمان خرید و هزینه استهالک، مبنای نرخ مالیات قرار 
می گیرد. مالیات ساالنه بر امالک نیز در عمده کشورها، دارای نرخ 1/ 0 تا 5/ 0 درصد است 

که پایه آن، ارزش روز امالک است.
وی در خصوص مالیات ساالنه نیز گفت: این مالیات، در کالن شهرها به شکل شارژ شهری 
با نرخ پایه یک درصدی دریافت می شود. اگرچه ما در کشور مالیاتی شهری با عنوان عوارض 
نوسازی با نرخ 01/ 0 درصد داریم اما متاسفانه به علت نبود ضوابط حاکمیتی باال، بی ارزش 
بودن این نرخ و عدم بزرگ بودن رقم جرائم تاخیر در پرداخت این عوارض به لحاظ ریالی و 

شکل اعمال، مالکان ترسی از عدم پرداخت عوارض را ندارند.
وی درنهایت گفت: سیاســت گذاران می توانند با ابزارهای مالیاتی، دســت کم، هزینه ها و 
عوارضی را که وجود خانه های خالی و شــبه خالی به شهرها وارد می کنند به نفع متقاضیان 

مصرفی مسکن تامین کنند.
 راهکار استفاده از امالک شبه خالی

در همین زمینه مدیرعامل شرکت کنسرسیوم همکاری توسعه فضاهای گردشگری با بیان 
اینکه عدم ســوددهی بازارهای موازی باعث شده است مردم به شدت به خرید ملک گرایش 
داشــته باشند گفت: در حال حاضر کشور با یک پدیده خانه های شبه خالی روبرو شده است 

که مسئوالن باید از این پدیده به عنوان یک فرصت استفاده کنند.
شــهرام آلبا با بیان این مطلب گفت: مالکان این امالک با همکاری دوجانبه موسســات 
توریســتی می تواند از امالک شبه خالی به عنوان امالک توریستی بهره ببرند. از آنجایی  که 
موارد مرتبط به گردشــگری از معافیت مالیاتی برخوردار هســتند این امالک می تواند برای 

مالکان و کشور منافع خوبی داشته باشد.
وی با بیان اینکه این امالک می تواند متناســب با توجه به پتانســیل های هر استان لحاظ 
شــود گفت: در حال حاضر از این امالک می توان به عنوان امالک اســتیجاری شرکت های 

خارجی، بازرگانی، سالمت، تحصیلی و... بهره برد.
مدیرعامل شــرکت کنسرســیوم همکاری توســعه فضاهای گردشــگری گفت: مسئله 
گردشــگری دارای بیش از 16 طیف متنوع اســت که می توان از این امالک در این طیف ها 

استفاده کرد.
وی با بیان اینکه امالک شــبه خالی در تمام کشــورها وجود دارد تاکید کرد: مسئله وجود 
این امالک از اهمیت باالیی برخوردار نیســت مســئله این است که از این امالک بتوانیم به 
بهترین نحو بهره ببریم.وی درنهایت گفت: در حال حاضر کشور ما در بحران خانه های خالی 
و شــبه خالی غوطه ور  است و احساس تاسف درمان این مصیبت و هدررفت سرمایه نیست. 
بنابراین باید با بهترین راهکارها ازجمله راهکارهای ارائه شــده از معضالت این بی برنامگی و 

بیماری اقتصادی رهایی پیدا کنیم.
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راهکـار درمـان بیمـاری 
خـانـه هـای شـبه خالی
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گردهمایی سراســری مدیــران و متخصصان صنعت آلومینیوم کشــور به همت 
سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، فروردین ماه 96 در تهران برگزار شد.

به گــزارش پنجره ایرانیان، این همایش باهدف تجدیددیدار، تشــریح برنامه ها و 
اهــداف پیش روی صنعت آلومینیوم و تبادل نظر بیــن اعضاء 29 فروردین ماه 96 در 
هتل المپیک تهران برگزار  شــد. در ابتدای جلســه و پس از پخش ســرود ملی و 
قرائت آیاتی از قرآن، مجری برنامه ضمن خوشــامدگویی به حضار و تبریک ســال 
نو به خانواده بزرگ صنعت آلومینیوم کشــور، از مهندس گودرزی، ریاســت هیات 
مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران دعوت کرد تا برای ارائه صحبت هایش پشت 

تریبون قرار بگیرد. مهندس هوشنگ گودرزی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع 
آلومینیوم ایران، ســخنان خود را با عرض خیرمقدم به حاضران در اولین گردهمایی 

سراسری مدیران و متخصصان صنعت آلومینیوم کشور شروع کرد.
گودرزی ضمن تشــکر از همه  کسانی که در برگزاری این جلسه همکاری کردند، 
گفت: صحبت هایم را در دو بخش خدمت حضار ارائه می دهم. در بخش اول مروری 
داریم بر کارهایی که ســندیکا تاکنون انجام داده اســت و مراحل مختلف پیشرفت 
فعالیت های ســندیکا را بررســی می کنیم. در بخش دوم بحث، به برنامه های آتی و 

فعالیت هایی که سندیکا در نظر دارد انجام دهد خواهیم پرداخت.

به همت سندیکای صنایع آلومینیوم کشور برگزار شد؛
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وی افزود: در آغاز راه و قبل از تشــکیل سندیکا، تشکلی به نام شورای آلومینیوم 
کشــور وجود داشت. تشــکیل این شورا که با شــروع انقالب مصادف بود، با هدف 
حمایت از صنعت آلومینیوم کشــور، رونق بخشــی و جلوگیــری از رکود بازار انجام 
شــد. این شورا به تدریج به ســندیکای صنایع آلومینیوم ایران تبدیل شد که یکی از 

زیرمجموعه های اتاق بازرگانی ایران است.
گودرزی با اشاره به پیشینه فعالیت های سندیکا و نقش آن در مدیریت و برنامه ریزی 
کالن برای صنعت آلومینیوم، بیان کرد: ســندیکا در تمام جلسات ستاد تنظیم بازار 
شرکت کرده و در سیاست گذاری بازار و نظارت بر عرضه کاال با دولتمردان همراهی 
و همکاری داشــته اســت. این همکاری ها باعث شده بسیاری از مشکالت به وجود 

آمده در بازار با تالش سندیکا و ستاد تنظیم بازار مرتفع شوند.
رئیس هیات مدیره ســندیکای آلومینیوم، در خصوص جایگاه سندیکا خاطرنشان 
کرد: ســندیکا متعلق به گروه خاصی نیســت و همه فعاالن عرصه آلومینیوم کشور 
عضــو خانواده بــزرگ آلومینیوم و ســندیکای صنایع آلومینیوم ایران هســتند. در 
ســندیکای آلومینیوم، همواره به روی کسانی که هنوز عضویت در سندیکا را کسب 
نکرده اند باز اســت. ماه آینده برنامه تجدید انتخاب هیات مدیره سندیکا را در پیش 
داریم و من از همه دوســتانی که آمادگی دارند دعوت می کنم برای فعالیت در این 

بخش اعالم حضور کنند.
وی گفــت: بحث مهمی که در فعالیت های ســندیکا وجود دارد شــناخت دقیق 
مشــکالت و مصائب صنعت آلومینیوم و ارائه راهکار مناســب بــرای مقابله با این 
مشکالت اســت. چون ما معتقدیم سندیکا محل حضور متخصصان و افراد باتجربه 
صنعت آلومینیوم اســت و اگر قرار است نظری داده شود، این سندیکا و متخصصان 

آن هستند که می توانند بهترین راهکارها را ارائه دهند.
گودرزی با اشــاره به گله هایی که اعضای سندیکا دارند، عنوان کرد: اولین گله ای 
که من دارم این است که متاسفانه صنعت آلومینیوم متولی ندارد! این حداقل انتظاری 
است که ما به عنوان مجموعه آلومینیوم کشور از وزارتخانه داریم. ایران اولین کشور 
تولیدکننده آلومینیوم در خاورمیانه بوده ولی به دلیل بی مهری های وزارتخانه، امروز 
کشــورهای کوچک حاشــیه خلیج فارس که به اندازه یک جزیره ما هم نیستند تولید 
ســالیانه باالی 5 میلیون تن رســیده اند. این در حالی است که ما با تمام تالشی که 

انجام می دهیم امسال به تولیدی معادل 450 هزارتن می رسیم.
گودرزی با اشــاره به نام گذاری ســال 96 به نام ســال اقتصاد مقاومتی، تولید و 
اشــتغال، افزود: نام گذاری ســال ها به نام های مختلف به تنهایی کافی نیست و در 
راســتای عمل به این نام گذاری ها و گرفتن نتیجه بهتــر باید یک جنبش همگانی 
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ایجاد کرد و اقدامات موثر انجــام داد. این جنبش همگانی و همکاری همه جانبه از 
جمله کارهایی است که یک سندیکا می تواند شکل دهد.

وی گفت: اکثر شــرکت های پایین دستی صنایع آلومینیوم با ظرفیت پایین تر از 50 
درصــد کار می کنند که اصلی ترین دلیــل آن کمبود نقدینگی و ناتوانی آنها در تهیه 
مواد اولیه مورد نیازشــان است. این در حالی است که شرکت های مادر و باالدستی 
همواره در پایان هر ماه در انبارهای خود بیشتر از 15 هزارتن مواد اولیه موجود دارند. 
اگر یک اعتماد دوطرفه بین شــرکت های پایین دســتی و باالدســتی به وجود بیاید 
می توانند با عقد قراردادهــای کاری، این مواد اولیه را به محصول تبدیل کنند و در 

این میان هر دو طرف نیز سود خود را به دست آورند.
گودرزی اظهار کرد: متاســفانه در سال های گذشــته بیش از 50 درصد مواد اولیه 
یعنی شــمش آلومینیوم تولیدشــده در داخل، صادر شده اســت. باید با برنامه ریزی 
مناســب، میزان صادرات مواد اولیه را کاهش داده و با اختصاص بخشی از این مواد 
اولیه به صنایع پایین دســتی، محصــول و کاالی با ارزش افزوده تولید و صادر کنیم. 
البته قیمت تمام شده مواد اولیه و شمش آلومینیوم تولیدشده در داخل نسبتا باال است 
و این اختالف قیمت نســبت به قیمت جهانی آن اصلی ترین دلیل این مسائل است 
که امیدواریم با همکاری شرکت های باالدستی و پایین دستی هرچه زودتر حل شود.

وی افزود: نرخ باالی تسهیالت بانکی از دیگر مشکالت و موانعی است که صنایع 
باالدستی با آن مواجه است. تولید، جایگاه ایجاد اشتغال است و برای توجه بیشتر به 
امر اشــتغال باید موانع تولید برداشته شود. وظیفه دولت است که صنعت آلومینیوم را 
به نحوی مدیریت بکند که از راس تا پایین آن به بهترین نحو فعالیت کرده و ضمن 

برطرف کردن نیاز داخلی در امر صادرات نیز موفق عمل کنند.
گودرزی در پایان گفت: ازجمله کارهایی که ســندیکا در نظر دارد تا پایان امسال 
انجام دهد این است که یک دیتابیس برای صنعت آلومینیوم تهیه شود که اطالعات 
همه صنعت آلومینیوم در آن ثبت شــود. همچنین سندیکا طرحی دارد درباره نحوه 
اســتفاده از معادن گینه برای تولید آلومینا در داخل کشور که امیدواریم با همکاری 
همه دست اندرکاران به ســرانجام برسد. پیشنهاد آخری که دوستان داشتند تشکیل 
نهادی برای تامین مالی صنایع باالدســتی اســت که امیدواریم این موضوع هم با 

مساعدت دوستان اتفاق بیفتد.
مهندس محمد آقاجانلو، مدیریت صنایع معدنی ســازمان ایمیدرو سخنران بعدی 

برنامه بود که با دعوت مجری پشت تریبون قرار گرفت.
آقاجانلو ضمن اشــاره به پیشــینه صنعت آلومینیوم در کشور، گفت: همان طور که 
مهندس گودرزی اشاره کردند، متاسفانه با وجود اینکه کشور ما از اولین کشورهایی 
بــود که در منطقه اقدام به تولید آلومینیوم کرده اســت ولــی هم اکنون از وضعیت 
چندان مناســبی نسبت به همسایگان و رقبای منطقه ای برخوردار نیست. ما با تولید 
ســاالنه 340 هزارتن نزدیک به 6 درصد تولید منطقه خلیج فارس و نیم درصد تولید 
جهانی آلومینیوم را در اختیار داریم این در حالی اســت که منطقه خلیج فارس ساالنه 
بالغ بر 6/5 میلیون تن تولید آلومینیوم دارد که تا چند ســال آینده به 10 میلیون تن 
خواهد رسید. ما در سال گذشته 35 هزار تن آلومینا تولید کردیم که 12 درصد تولید 
منطقه است. در حوزه پایین دستی هم وضعیت به همین منوال است و جایگاه چندان 

مناسبی نداریم.
وی با تاکید بر مشکالت زیربنایی صنعت کشور، بیان کرد: همان طور که مهندس 
گودرزی عنوان کردند مشکل اصلی ما در صنعت آلومینیوم که نیاز به مدیریت کالن 
دارد نبود متولی اســت. به  عنوان  مثال ما چند واحد بزرگ در صنایع باالدستی داریم 
که با هم هماهنگ نیســتند و هرکدام ساز خودشان را می زنند؛ به همین دلیل وجود 
متولــی و مدیریت کالن برای ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی برای صنعت آلومینیوم 

از نیازهای اساسی این صنعت است.
آقاجانلو با اشاره به فعالیت های ایمیدرو، اظهار کرد: مجموعه ایمیدرو این آمادگی را 
دارد که برای توسعه و رشد صنعت آلومینیوم با تمامی تشکل ها، نهادها و شرکت های 
دولتی، خصوصی و خصولتی کمال همکاری را داشــته باشد. همان طور که می دانید 
یکی از مهم ترین پروژه های صنعتی کشور پروژه آلومینیوم جنوب است که با ظرفیت 
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300 هزار تن در منطقه ویژه اقتصادی واقع شــده است و از مهرماه سال بعد شروع 
به فعالیت خواهد کرد.

مدیر صنایع معدنی ایمیدرو، گفت: ظرف هفته گذشــته، سازمان ایمیدرو، شرکت 
ســرمایه گذاری غدیر و شــرکت آلومینیوم جنوب با سهم مســاوی شرکتی تشکیل 
دادند تا با ســازوکاری مناســب در جهــت تهیه و تامین مــواد اولیه و محصوالت 
صنعــت آلومینیــوم فعالیت کند. در همین مدت از چند کشــور دارای معادن آلومینا 
مانند استرالیا، گینه و... پیشنهادهایی برای همکاری دریافت کردیم و مشاورانی هم 
در ســطح بین المللی به کار گرفته شده اســت تا با توجه به ساختار این شرکت که 
باوجود سهم 35 درصدی دولت، خصوصی است بتوانیم در فضای وسیع تری اقدامات 

مناسبی انجام دهیم.
آقاجانلو در پایان گفت: برای برطرف کردن مشــکالت و کمک به رشــد و توسعه 
صنعت آلومینیوم نیاز به حضور همه تشــکل ها، نهادها و شــرکت های فعال در این 
عرصه است تا با همکاری و همراهی نیروهای متخصص شرایط بهتری برای فعالیت 
در صنعت آلومینیوم کشــور به وجود آوریم. ما در ســازمان ایمیدرو نیز آماده هر نوع 
همکاری و مســاعدت با سندیکای صنایع آلومینیوم هســتیم و امیدواریم روزبه روز 

شاهد رشد و گسترش فعالیت صنعت آلومینیوم در سطح منطقه و جهان باشیم.
دکتــر محمدتقی صالحــی، رییس مرکز تحقیقــات آلومینیوم ســخنران بعدی 
گردهمایی بود که سخنانش را پیرامون توسعه علمی صنعت آلومینیوم و چالش های 

پیش رو مطرح کردند.
صالحی در خصوص روند توسعه و رشد تولید آلومینیوم در جهان گفت: همان طور 
که دوســتان بیان کردند تولید آلومینیوم ظرف چند ســال اخیر رشــد فزاینده ای در 
کشــورهای جهان و به ویژه در کشــورهای منطقه خلیج فارس داشته است. منطقه 
خلیج فارس به دلیل دارا بودن انرژی که نقش مهمی در تولید آلومینیوم دارد از رشد 
نسبتا زیادی برخوردار بوده و طبق آمار در حال حاضر بالغ بر 5 میلیون تن تولید دارد. 

مصرف آلومینیوم نیز رشد زیادی داشته است.
 در حال حاضر رقم یک و نیم میلیون تن را برای تولید ســرانه آلومینیوم کشور در 
ســند چشــم انداز در نظر گرفته اند که به نظر بنده این رقم با توجه به پتانسیل های 

داخلی تا 5 میلیون تن قابل افزایش است.
رییس مرکز تحقیقات آلومینیوم در ادامه با اشاره به چالش های پیش روی صنعت 
آلومینیــوم، عنوان کرد: مجموعه اقدامات غیر کارشناســانه و غیرمســئوالنه برخی 
دست اندرکاران در سال های گذشته وضعیت پیچیده ای برای صنعت کشور به وجود 
آورد که آثار آن تا مدت ها مشــهود خواهد بود. کمبود نقدینگی، شــرایط بازار کار، 
مشــکالت نظام بانکی، شرایط نامتوازن دسترســی به امکانات، چالش های انرژی، 
آلودگی هوا، تخریب محیط زیست، قاچاق، نظام بنگاهداری، کاهش سرمایه گذاری، 
نبود رویکرد شــفاف در مراودات بین المللی و ... ازجمله چالش هایی است که در حال 

حاضر با آن روبه رو هستیم.
وی افــزود: اگــر دولت یازدهم با چالــش تحریم ها روی کار آمــد، دولت بعدی 
چالش های بزرگ تر و مهم تری را پیش رو دارد و باید برای رفع این موانع چاره اندیشی 
کند. فرصتی برای کار سیاســی در صنعت نداریم و باید با کار کارشناســی و تالش 
همه جانبه مشــکالت اقتصادی را در عرصه صنعت از بین ببریم. کاهش سود بانکی 
باید به شــکل علمی و ریشــه ای و نه با بخش نامه انجام شود. هر تصمیمی که در 
ســاختار کشور انجام می شود باید با نگاه علمی و دوراندیشی همراه باشد. تصمیمات 

احساسی و خلق الساعه نمی تواند مشکالت ما را مرتفع کند.
در ادامه این گردهمایی جلســه پرســش و پاسخ برگزار شــد و آقایان گودرزی و 

آقاجانلو به پرسش های حاضران در جلسه پاسخ دادند.
بخش پایانی این مراســم، به تقدیر از پنج شرکت برتر صنعت آلومینیوم و حامی 
این گردهمایی اختصاص داشــت و به مدیران یا نمایندگان پنج شــرکت ایرالکو، 
آلومینیــوم المهدی، آلومرول نوین، آلومینیوم پارس و گــروه کارخانه های تولیدی 
نورد آلومینیوم لوح تقدیر اهدا شــد. در پایان مهمانان این مراسم به صرف شام مورد 

پذیرایی قرار گرفتند.
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بخش چهارم از ضابطه 714
بارهای وارده بر اجزاء نما و معیارهای پذیرش

 )قسمت دوم(

مهندس شهرام علیزاده، مدیر عامل شرکت آلوکد

در شماره قبلی در قسمت اول به مقدمات بارهای وارده بر اجزاء نما 
و معیارهای پذیرش آن پرداختیم در قســمت دوم و آخر این بخش 
به ادامه این مبحث می پردازیم. در این قســمت همچنین به مباحث 

مربوط به تست های رایج در نما نیز اشاره شده است.   
         

۳-۳-2-۶- دیوارهای پشتیبان 
دیوارهای پشتیبان، حســاس به جابه جایی و شتاب محسوب می شوند. دیوارهایی که 
از باال و پایین به کف طبقات متصل شده اند تحت اثر بارگذاری داخل صفحه می باشند، 
بر اثر تغییر شــکل های به وجود آمده در ســازه، ممکن است دچار ترک خوردگی برشی، 
تاب خوردگی و شکست شــوند. این دیوارها تحت اثر بارگذاری خارج از صفحه ممکن 
اســت دچار ترک خوردگی خمشی، خرابی محل اتصال دیوار به سازه و فروپاشی گردند. 
خرابی دیوار پشتیبان باعث آســیب دیدگی نما می گردد. دیوارهای بنایی یا تری دی در 

صورت عدم جداســازی به دلیل اینکه رفتار کلی سازه را تحت تاثیر قرار می دهند، اغلب 
نقش عضو ســازه ای را ایفا می کنند. دیوارهای با ســختی زیاد که دارای گریز )دریفت( 
نسبی کوچک است )ساختمان های دارای دیوار برشی یا مهاربند هم محور ( لزومی ندارد.

آن دسته از دیوارهایی که تحت تغییر شکل های سازه قرار می گیرند را می توان با ایجاد 
درز پیوســته بین آنها و سازه محیطی محافظت کرد. برای این دیوارها باید اتصاالتی در 

نظر گرفت که قابلیت حرکت داخل صفحه و مهار خارج از صفحه را به دیوار بدهند.
دیوارهای ســنگین باید قادر به تحمل نیروهای برون صفحه ای محاســبه شده طبق 
بند 3-3-1-1 باشــند. مقدار تغییر مکان نســبی مجاز برای این دیوارها برای ســطح 
عملکرد قابلیت اســتفاده بی وقفه برابر 0/005 و برای سطح عملکرد ایمنی جانبی برابر 
0/01 اســت. این مقدار تغییر مکان نسبی مجاز برای دیوارهای سبک در سطح عملکرد 
قابلیت اســتفاده بی وقفه برابر 0/01 اســت و در ســطح عملکرد ایمنی جانبی نیازی به 

کنترل لرزه ای ندارند.
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۳-4- بار باد وارده بر اجزای نما 
ســاختمان ها به طور کلی و نما به عنوان جزء در معرض باد باید به صورت مستقل 
برای اثرات ناشــی از باد طراحی و اجرا شــوند. این اثر بر روی نما باید با توجه به 
میانگین ســرعت باد در منطقه، ارتفاع، شکل هندسی ساختمان ها، میزان پوشش و 
گرفتگی که موانع مجاور برای آنها ایجاد می کنند محاســبه شــود. جهت تعیین اثر 
ناشــی از باد فرض می شود که باد به صورت افقی و در هر یک از امتدادها و به طور 

غیر هم زمان به نمای ساختمان اثر می کند.
 این اثر با بار زلزله جمع نمی شود و کلیه اجزای نما باید برای اثر آن، طراحی شوند. 
بســته به نوع نما، سیستم نما باید برای اثرات مکشی باد یا اثرات مکش و فشار باد 
هر کدام به تنهایی طراحی شود در نماهای چسبانده شده بار باد حاکم بارهای مکش 
می باشــد ولی در نماهای مهار شده بســته به نوع مهارها هر کدام از بارهای مکش 
یا فشــار می تواند بحرانی شود و نما باید برای هر دو حالت کنترل شود جدول 4-3 

راستای بار بادی را که نما باید برای آن کنترل شود نشان می دهد.

 

۳-4-1- فشار یا مکش ناشی از باد بر سطح نما
فشار خارجی یا مکش تحت اثر باد بر نما از رابطه زیر به دست می آید:

                                          )18-۳(

که در این رابطه:
p= فشــار خارجی که به صورت استاتیکی در جهت عمود بر سطح در حالت فشار 
وارد بر سطح یا مکش به سمت خارج عمل می کند. حداقل مقدار فشار خارجی وارده 

به نما KN  / m2( 0/77 (  می باشد.
 q= فشار مبنای باد که از رابطه زیر به دست می آید:

             )1۹-۳(

      
در رابطه فوق سرعت بر حسب  Km / h است.

این فشــار بر مبنای ســرعت باد که امکان تجاوز از این مقدار در ســال 2 درصد 
می باشد و به طور متعارف با دوره بازگشت 5 ساله بیان می گردد، به دست می آید.

V= سرعت مبنای باد طبق جدول )6-10-2( مبحث 6 مقررات ملی ساختمان 
Ce= ضریب بادگیری طبق بند 3-4-1-1- الف
Cg= ضریب اثر جهشی باد طبق3-4-1-1- الف

 Cp= ضریب فشار خارجی که بر اساس مساحت پانل یا قطعه نما تعیین می شود. 
باید توجه شــود که این مســاحت برای پانل یا قطعه نما مساحت آن قطعه یا پانل 
بوده، برای پیچ یا اتصاالت مســاحت قسمتی از پانل که بار آن به پیچ وارد می شود 
و به عنوان نمونه در دیوار پشــتیبان فوالدی ســرد نورد بر اســاس میزان مساحت 
پانل هایی می باشــد که به آن اســتاد متصل است. مقدار این ضریب مطابق بند  

3-4-1-1- الف محاسبه می شود.
۳-4-1-1- نحوه محاسبه بار باد

 الف-روش استاتیکی
این روش برای اکثر موارد شــامل طراحی سازه و ساختمان های با ارتفاع کم و 
متوســط و نیز نما و پوسته خارجی مناسب می باشــد. )اثرات دینامیکی باد توسط 
بارهای اســتاتیکی معادل می شود(. در روش اســتاتیکی، محاسبه بار باد به شرح 

زیر است:
برای زمین باز:
    )20-۳(

                                        
Ce: ضریب بادگیری که تغییرات ســرعت باد با ارتفاع و نیز اثرات ناشی از تغییر 

در زمین اطراف و توپوگرافی را نشان می دهد.
h: ارتفاع ساختمان از سطح زمین

زمین باز زمینی اســت که در آن ســاختمان ها، درختــان و موانع دیگر به صورت 
پراکنده یا به دریاچه، دریا، یا کنار ساحل باز اطالق می شود.

برای زمین تراکم:
  )21-۳(

                            
زمین پرتراکم به زمین حومه شــهری، شــهری، جنــگل پرتراکم که تا یک 
کیلومتر یا 20 برابر ارتفاع ســاختمان در باالدســت، هر کدام بیشتر باشد، امتداد 

یابد، اطالق می شود.
هنگامی ناهمواری زمین کمتر از یک کیلومتر امتداد یابد و ســاختمان کوتاه تر 
از 100 متــر باشــد، مقدار Ce بــا درون یابی بین 2 حالت قبل و با اســتفاده از 

بند6-10-6-2 مبحث 6 مقررات ملی تعیین می گردد.
Cg: ضریــب اثر جهش باد، طبق بند 6-10-6- 40- الف مبحث 6 مقررات ملی 
برای فشــار خارجــی و مکش در اعضای کوچک از جمله نما یا پوســته خارجی  

Cg: 2.5 می باشد. این ضریب به صورت حداکثر اثر بارگذاری تعریف می شود.
 Cp: ضریب فشار که نســبت به بعد فشارهای ایجاد شده توسط باد روی سطح 

فشار مکش اجزای نما 

-    +  سنگ چسبانده شده

+ +  سنگ مهار شده

- +   آجر چسبانده شده

+ + آجر مهار شده

- +  سرامیک چسبانده شده

+ + سرامیک با اتصال خشک

+ + GRP سرامیک چسبانده شدهتخته سیمانی و   

+ + کامپوزیت 

- + اتیکس

- + EIFS

- + Stucco

+ + curtain wall شیشه 

+ + store front  شیشه

- +  نمای پیش ساخته بتنی

+ + نمای سنگ پرده ای

+ +  اجزای سیستم اتصال نمای مهار شده

- +  اجزای سیستم اتصال نمای چسبانده شده

 دیوار های نگهدارنده نما و اتصاالت آنها
- -  دیوار پشتیبان در نمای پرده ای

+ +   دیوار پشتیبان در سایر انواع نما

- -  اجزای سیستم اتصال دیوار در نما های پرده ای

+ +  اجزای سیستم اتصال دیوار در سایر انواع نما

جدول ۳-4- راستای بار بادی که باید نما برای آن کنترل شود  
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ســاختمان به فشار سرعتی باد در ارتفاع مبنا می باشد. اثرات جهت وزش در بارهای 
ضریب دار لحاظ شده اند و نباید کاهش مجددی اعمال شود.

بــرای طراحی نما مقــدار Cp  می تواند برابر 0/9 ±  در نظر گرفته شــود اما در 
نزدیک گوشــه ها  Cp  برابر1/2 مناسب است. به جای استفاده از ضرایب فوق الذکر 
می توان از ضریب ترکیبی بیشینه فشار و باد جهشی خارجی Cp Cg  برای طراحی 
نما که در شــکل 3-1 ارائه شده است اســتفاده کرد. باید توجه شود که در شکل  
3-1 ضریب ترکیبی بر اســاس مســاحت پانل یا قطعه نما تعیین می شود، که این 
مساحت برای پانل یا قطعه نما مساحت آن قطعه یا پانل بوده، برای پیچ یا اتصاالت 
مســاحت قســمتی از پانل که بار آن به پیچ وارد می شود و به عنوان نمونه در دیوار 
پشتیبان فوالدی سرد نورد مساحت، میزان مساحت پانل هایی است که به آن استاد 

متصل است.
 

در شــکل 3-1 ضرایب برای هر شــیب بام برقرار می باشد و به موارد این شکل 
باید توجه شود:

1- در شــکل 3-1 محور افقی در نمودار مســاحت نمای مورد طراحی در ناحیه 
مشخص شده است.

2- عرض ناحیه انتهایی  Z  برابر 10 درصد کمترین بعد افقی یا 40 درصد ارتفاع 
H  هر کدام کوچک تر باشــد است. این عرض نباید از 4 درصد بعد افقی کوچک تر 

یا 1 متر اختیار شود.
3- ترکیــب فشــار خارجی و داخلی باید برای دســتیابی بــه بحرانی ترین حالت 

بارگذاری ارزیابی شود.
4- ضرایب مثبت نشــان دهنده نیروهای رو به سطح هستند در حالی که ضرایب 
منفی، نیروهای دور از سطح را نشان می دهند. هر المان سازه ای باید برای هر دوی 

این نیروها طراحی شود.
5- ضرایب فشــار می تواند معموال برای نما بــه کار رود با این حال هنگامی که 
 Cp  Cg =  -2.8 اعضای عمودی ســازه عمیق تر از 1 متر روی نما قرار می گیرند

باید به منطقه e  اعمال شود.
 ب- روش تجربی 

این روش شــامل آزمایش تونل باد یا سایر روش های تجربی می باشد که می تواند 
جایگزینی برای روش استاتیکی باشد. آزمایش تونل باد برای تعیین بار باد وارده بر نما 
در تمام انواع ســازه ها، مجاز می باشد و در صورتی که ساختمان اداری نامنظمی های 
شدید در فرم سه بعدی خود باشد یا امکان ایجاد اثرات اغتشاش یا ایجاد کانال جریان 
هوا در اطراف سازه وجود داشته باشد انجام آزمایش تونل باد برای ارزیابی نیروهای 
وارده بر نما توصیه می شود. این روش، دقیق ترین روش تعیین بارهای وارده ناشی از 
باد به ســازه  و نما می باشد. آزمایش تونل باد یا آزمایش های دیگری که از سیال به 

غیر از هوا در آنها استفاده می شود باید با شرایط زیر برقرار باشد:
الف- شرایط اتمسفریک واقعی باید برای مدل سازی تغییرات سرعت باد در ارتفاع 

مدل باشد.
ب- مقیاس سازی توربوالنس المان های طولی باید با مقیاس مشابه با آنچه برای 

مدل سازی سازه به کار می رود، انجام شود.
ج- ساختمان مدل سازی شده و ساختمان های اطراف و توپولوژی آن باید مشابه 

ساختار واقعی آن باشد.

د- ســطح مقطع راستای تحت آزمایش مدل ساختمان و سازه های آن باید کمتر 
از 8 درصد ســطح مقطع کل تونل باشد مگر آنکه ضرایب اصالحی جهت سد مسیر 

باد در نتایج ضرب شود.
ه- گرادیان فشار طولی در مقطع تست در تونل باد باید گزارش شود.

و- اثر عدد رینولدز بر روی فشار و نیرو باید به حداقل رسانده شود.
ز- مشــخصات ابزار گذاری در تونل باد باید به گونه ای باشد که بارهای وارده بر 

اجزای نما به خصوص در کناره های ساختمان و اطراف بازشوها را رصد کند.
ط- مقادیر به دست آمده از تونل باد نباید کمتر از 80درصد مقادیر به دست آمده 

از نتایج تحلیل استاتیکی باشد.
۳-4-2- معیار پذیرش نما برای بار باد

تمــام اجزای نما در ســاختمان باید مقاومت کافی در مقابل بار باد را دارا باشــد. 
اجــزای نما از قبیل قطعات نمای کامپوزیت و غیــره به عنوان یک قطعه مجزا باید 
مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین مهارها و نیز در صورت وجود ســازه نگهدارنده هر 
کدام باید مقاومت کافی برای انتقال نیروهای ناشی از بار باد به تکیه گاه را دارا بوده 
و سطح خدمت رسانی مورد نظر را تامین کنند. باید توجه شود که در نماهای پرده ای 
کل بار باد توسط نما و اجزای آن باید تحمل شده و به اسکلت سازه ای انتقال یابد و 

به دیوار پشتیبان در صورت وجود، باری وارد نمی شود.
۳-4-2-1- معیار پذیرش نما در برابر نیروهای ناشی از بار باد

تمام اجزای نما شــامل خود قطعه نما و اتصاالت آن و همچنین دیوار پشتیبان نما 
در نماهــای veneer و میان قابی باید توانایی تحمل در برابر نیروهای ناشــی از 
بار باد را داشــته باشند. تنش های خمشی ایجاد شــده در قطعه نما با ظرفیت تنش 
خمشــی نما به روش ذکر شده در بند 3-4-2-3 یا روش های محاسباتی بر اساس 
مکانیک مهندســی و با اعمال ضریب ایمنی 2/5 مقایسه شود. همچنین تنش های 
برشی، فشاری و کششی ایجاد شده در اتصاالت نما به سازه نیز باید از نظر ظرفیت 

تنش قابل تحمل در اتصاالت کنترل شود.
۳-4-2-2- معیار پذیرش نما در برابر تغییر شکل ناشی از بار باد

تغییر مکان های ناشــی از بار باد در هر سیستم نما از جمله نما با قطعات چسبیده 
یا مهار شــده اعم از مهار شده به دیوار پشــتی یا مهار شده به سازه نگهدارنده باید 
در محدوده معینی باشــد. محدودیت های تغییر شکل شامل اعمال بار باد به صورت 

مکش و فشار می باشد.
چنانچه مصالح دیوار از نوع شــکننده و ترد باشــد حد مجاز تغییر شــکل خارج از 
صفحــه نما L/120  می باشــد. L  فاصله بین تکیه گاه های جدار بیرونی اســت. 
الزم به ذکر اســت ضریب بار باد برای کنترل معیار تغییر شکل می تواند  در ضریب 
0/7 ضرب شــود. برای ارزیابی این مسئله می توان از مدل سازی دقیق اجزای نما و 

اتصاالت آن یا از تست های آزمایشگاهی استفاده کرد.
۳-4-2-۳- روش آزمون و تعیین ظرفیت قطعات و پانل های نما

جهت تعیین ظرفیت قطعات و پانل های نما می توان از تست آزمایشگاهی به شرح 
زیر بهره برد. آزمون باید تحت اثر افزایشی تدریجی سربار تا میزان مساوی یا بیش 
از دو برابر  ســربار طراحی قرار گیرد. بار آزمون باید 24 ساعت حفظ شود. آزمایش 
درصورتی که پس از باربرداری بیش از 75 درصد تغییر مکان ها بازگردد رضایت بخش 
تلقی می گردد. در ادامه آزمون مجددا باید تحت سربار افزایشی قرار گیرد تا اینکه یا 
خرابی رخ دهد یا بار ســربار مساوی 2/5 برابر باری باشد که محدودیت تغییر مکان 
جــدول 3-5 در آن رخ داده یا اینکه بار به معادل 2/5 برابر نیروی ســربار طراحی 
برسد. در مواردی که معیارهای تغییر مکان جدول3-5 به هر دلیل، مبنا قرار نگیرد، 
بارگذاری تا خرابی یا حصول 2/5 برابر نیروی ســربار طراحی ادامه داده می شود. در 
اینجا مقدار مجاز نیروی قابل اعمال به قطعه معادل کمترین مقدار حاصل از بندهای 

زیر در نظر گرفته می شود.
1- نیرو در تغییر مکان برابر جدول 5-3

2- نیروی خرابی تقسیم بر 2/5 
3- بیشترین بار اعمال شده تقسیم بر 2/5

شکل ۳-1- ضریب ترکیبی بیشینه فشار و باد جهشی خارجی Cp Cg برای طراحی نما
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بــار باد مجاز به میزان 0/7 بار باد وارده بــر اجزای نما برای تعیین محدوده تغییر 
مکان مجاز منظور شود.

۳-۵- ارزیابی نمای ساختمان در مقابل بارهای ضربه ای
 ۳-۵-1- مقدمه 

یکی از الزامات در طراحی نمای ســاختمان، تحمل نما در مقابل ضربات در طول 
دوره بهره برداری است.

این ضربات می تواند شــامل ضربات ســنگین اتومبیل ها، ضربات ناشی از برخورد 
افراد یا ســایر اجســام باشد. بنا بر رویکرد اســتانداردها به طور معمول جدار خارجی 
ســاختمان مورد ارزیابی در مقابل ضربه قرار می گیرد. این جدار می تواند شامل دیوار 
خارجی و نمای چسبیده به آن بوده یا شامل نما و سازه مجزای نگهدارنده نما که به 
آن متصل است باشد. از آنجا که معیارهای پذیرش مبتنی بر امکان ادامه بهره برداری 
ایمن از قطعات است لذا این آزمون ها برای نمای ساختمان الزامی است. در حالتی که 
نمای ساختمان از طریق یک سازه نگهدارنده به قطعات سازه ای متصل باشد )نمای 

پرده ای(، آزمون های ضربه به طور مستقل روی آن انجام می شود.
بدین منظور دو راهکار وجود دارد:

الف- مدل ســازی اجزای محدود نما با جزییات نما و اتصاالت آن و انجام تحلیل 
عملکرد نما تحت اثر بار دینامیکی ضربه؛

ب- در صــورت عدم انجام تحلیل دیوار در برابر بارهای ضربه ای، انجام آزمایش 
روی نمونه نمای ســاخته شده از جنس مورد نظر بر اســاس ضوابط این بخش بر 

روی نما؛
روش عمومی انجام آزمون های ضربه ای بر اســاس اســتانداردهای ملی ایران به 
شــماره 11272 با عنوان "اجزای قائم ســاختمان ــ آزمون مقاومت در برابر ضربه 
ــ اجســام ضربه ای و روش های عمومی آزمون" می باشــد. ضربات مورد بررســی 
در این فصل شــامل ضربه های ایجادکننده شــوک در انواع مشخصی از دیوارها و 
ضربه های ناشــی از حرکت با سرعت باالی یک شــیء )مانند پرتابه اسلحه گرم یا 

چکش( نمی شود.
۳-۵-2- آزمون ضربه 

     آزمون های ضربه شــامل جسم ضربه زننده ای است که مانند آونگ روی 
ســطح نمونه قائم دیوار که در یک قاب جاســازی شده اســت، سقوط می کند. 
در هنگام برگشت، جســم ضربه زننده عقب نگهداشته می شود و اصابت مجدد 

صورت نمی گیرد.
برای نما دو نوع آزمون شــامل ضربه اجســام ســخت و ضربه بزرگ در نظر 

گرفته می شود.
۳-۵-2-1- ضربه های اجسام سخت

ضربه اجسام سخت فقط ضربه هایی است که از جابه جایی یا پرتاب اشیاء غیرقابل 
تغییر شکل حاصل می شود )به طور مثال پرتاب یک قطعه سخت یا یک تکه سنگ(.
ابزار اعمال این آزمون، گوی فوالدی ســاده اســت. جهــت ارزیابی حفظ قابلیت 
خدمت رســانی قطعات نما )بند 3-5-5-1( جســم سخت یک گوی فوالدی پانصد 
 ) 500 ±5( g گرمی به قطر 50 میلی متر اســت که جرم آن با مهــره اتصال حدود
خواهد بــود. ضربه هایی که با این گلوله اعمال می شــود با عالمت H1 شــناخته 

می شود. جهت ارزیابی حفظ معیار ایمنی ساکنان )بند 3-5-5-2(، جسم سخت یک 
گوی فوالدی یک کیلوگرمی به قطر 62/5 میلی متر است که جرم آن با مهره اتصال 
حدودg  )10± 1000(خواهد بود. ضربه هایی که با این نوع گلوله اعمال می شــود با 

عالمت H2 شناخته می شود.
در شکل )3-2( روش انجام آزمون نمایش داده  شده است. ارتفاع سقوط بر مبنای 
انرژی ضربه ای تعیین می شود. شکل )3-3( نمونه ای از این تست را نمایش می دهد. 

این ارتفاع بر اساس انرژی ضربه موجود در جدول )3-6( تعیین می گردد.

 

 

۳-۵-2-2- ضربه جسم نرم بزرگ
ضربه جســم نرم بزرگ حاصل ضربه هایی اســت که از برخورد بدن انسان روی 
ســطح اتفاق می افتد )به طور مثال ضربه شــانه، ضربه حاصل از دویدن و برخورد به 

دیوار و یا ضربه حاصل از نردبان مورد استفاده به دیوار(.
جســم ضربه زننده یک کیسه کروی مخروطی به جرم  50kg است . این کیسه 
از هشــت قطعه پارچه کرباســی قیراندود که به هم دوخته  شــده اند، تشکیل یافته 
اســت. کیسه با گلوله های شیشه ای به قطر ســه میلی متر پر شده است. جرم کیسه 
 2 s 0/5± 50 ( اســت. ضربه هایی که با این کیســه اعمال می شود با عالمت( kg
نمایش داده می شــود. در شکل )3-4( نمایی از کیسه مورد استفاده در آزمون نشان 

داده شده است. 

 

تحت بار باد دیوارهای خارجی

L/360   نمای سینمایی،EIFS ، Stucco و اتیکس

L/240  با پوشش مصالح شکننده

L/120 با پوشش مصالح شکل پذیر

جدول ۳-۵- محدوده قابل قبول تغییر شکل   

شکل ۳-2- انجام آزمایش ضربه جسم سخت

شکل ۳-۳- انجام تست ضربه جسم سخت بر روی نمای کامپوزیت

شکل ۳-4- کیسه کروی مخروطی پنجاه کیلوگرمی
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ضربه به وســیله سقوط آونگی کیســه کروی مخروطی که در باال شرح داده شده 
اســت، اعمال می شود. ابزاری که برای کنترل سقوط کیسه به کار می رود، در شکل 
)3-5( نشان داده شده است. قرقره و چرخ باالبر به کار گرفته شده در صفحه سقوط 

کیسه قرار می گیرند.
کیســه وقتی باال برده می شــود در موقعیت قائم قرار می گیرد. ارتفاع سقوط H با 
به کارگیری میله اندازه گیری قائم که روی زمین افقی تکیه دارد، اندازه گیری می شود. 
ارتفاع ســقوط برابر با تفاوت بین تراز خط افقی مشخص شده در مرکز کیسه تا تراز 

محل برخورد بر روی دیواراست.
ارتفاع سقوط مطابق بند 2-4-3-3 و مبتنی بر انرژی ضربه ای که در جدول 6-3 

ارائه شده است تعیین می گردد.
 

۳-۵-۳- گروه بندی عملکردی نما برای تعیین انرژی ضربه 
ضربه اعمال شده بر روی سطح نما تابع موقعیت قرارگیری قطعه نما در ساختمان 
و میزان در معرض ضربه بودن آن قطعه اســت. به این منظور گروه بندی عملکردی 

برای قطعات پیرامونی یک ساختمان تعیین می شود.
۳-۵-۳-1- گروه بندی عملکردی 

با توجــه به موقعیت یک نما در ســاختمان و تنوع عملکردهایــی که در اطراف 
ســاختمان امکان پذیر است، دامنه وســیعی از حاالت ممکن است ولی در اینجا این 
دامنه به 6 گروه اصلی تقسیم می شود. گروه های A  تا D مربوط به موقعیت های تا 
1/5 متر باالتر از ســطح پیاده رو بوده و باالتر از این تراز با توجه به کاهش خطرات 

ضربه به دو گروه دیگر تقسیم می شود. 
تعاریف این گروه ها در جدول 3-6 ارائه شده است.

 

۳-۵-۳-2- تعیین انرژی ضربه 
ضوابط زیر شــامل نماهای شیشه ای شــفاف و مات و ورق های پالستیک شفاف 

نمی شود و برای این موارد باید به ضوابط اختصاصی مراجعه کرد.
انرژی ضربه جســم سخت و جسم نرم بزرگ بر اساس گروه عملکردی در جدول 

3-7 ارائه شده است .

 
۳-۵-۳-۳- ارتفاع سقوط وزنه و کیسه در آزمون های ضربه 

در جدول )3-6(  انرژی ضربه برای حاالت مختلف ارائه شــده اســت در زیر بر 
اساس انرژی ضربه و وزن گلوله یا کیسه، ارتفاع رهاسازی ارائه شده است:

 الف( ضربات جسم سخت 
برای ایجاد انرژی ضربه Nm 10 یک گلوله فوالدی استیل با قطر 62/5mm و 

با جرم kg 1/0 از ارتفاع mm 1020 به صورت آونگی رها می شود. 
برای ایجاد انرژی ضربه Nm 6 یک گلوله فوالدی اســتیل با قطر 50mm و با 

جرم kg 0/5 از ارتفاع mm 1220 به صورت آونگی رها می شود. 
برای ایجاد انرژی ضربه Nm 3 یک گلوله فوالدی اســتیل با قطر 50mm و با 

جرم kg 0/5 از ارتفاع mm 610 به صورت آونگی رها می شود. 
 ب( ضربات جسم نرم 

برای ایجاد انرژی ضربه mm 500 یک کیســه با جرم kg 50 از ارتفاع 1020  
mm به صورت آونگی رها می شود.

برای ایجاد انرژی ضربه mm 350 یک کیســه با جــرم kg 50 از ارتفاع 715 
mm به صورت آونگی رها می شود.

برای ایجاد انرژی ضربه mm 120 یک کیســه با جــرم kg 50 از ارتفاع 245 
mm به صورت آونگی رها می شود.

۳-۵-4- موقعیت ضربات روی نما
موقعیــت ضربات باید به گونه ای تعیین شــود که احتمال وقــوع بدترین اثرات به 
لحاظ ترک خوردگی یا جداشــدگی مهار از قطعه نما وجود داشته باشد. به طور نمونه 
در مورد نمای ســنگی که متکی به چند مهار پشت سنگ می باشد عکس العمل یک 

شکل set up-۵-۳ انجام تست ضربه جسم نرم سنگین 

شکل ۳-۶- آزمایش ضربه جسم نرم سنگین روی نمای کامپوزیتی

انرژی ضربه ای جسم نرم بزرگ
N.m

انرژی ضربه ای جسم سخت
N.m گروه 

عملکردی 
معیار حفظ ایمنی افراد معیار حفظ شرایط عملکردی نما  معیار حفظ ایمنی افراد  معیار حفظ شرایط عملکردی نما 

به توضیحات )الف( مراجعه شود  A

(S1) 500 )S1( 120 )H2( 10 )H2( 10 B

(S1) 500 )S1( 120 )H2( 10 (H1) 6 C

(S1) 500 )S1( 120 )H2( 10 (H1) 6 D

(S1) 350 ـ )H2( 10 (H1) 6 E

(S1) 350 ـ ـ (H1) 3 F

مثال  شرح گروه

ناحیه ای از دیوار 
1/5 متر باالتر از 
سطح پیاده رو 

یا کف 

دیوار منازل مسکونی یا ساختمان های عمومی در 

مناطق با احتمال خرابکاری.

در دسترسی عمومی و افرادی که انگیزه ای برای مالحظه کاری ندارند.

در معرض نفوذ های خرابکارانه و یا اعمال خشن
A

دیوار های مجاور پیاده راه کنار شاهراه ها و یا 

مجاور زمین بازی که در گروه A نگنجد.

در دسترسی عمومی و افرادی که انگیزه ای برای مالحظه کاری ندارند.

در معرض بروز تصادفات یا سوء استفاده.
B

دیوار های مجاور فضای سبز خصوصی و 

دیوار های عقب بالکن ها 

عمدتا در دسترس افراد دارای انگیزه مالحظه کاری احتمال وقوع 

تصادفات و سوءاستفاده وجود دارد.
C

دیوار های مجاور فضای سبز محصور بدون 

راه عبور 

تنها در دسترس افراد دارای مالحظه کاری و دور از مسیر های عبور 

احتمال کم بروز یا  تصادفات یا سوء استفاده.
D

B و A در ارتفاع 1/5 متر تا 6 متر در نواحی گروه باالتر از ناحیه با احتمال ضربه از سوی افراد ولی با احتمال 

برخورد اشیاء پرتابی 
E

نواحی با ارتفاع بیش از 6 متر که به طور معمولی با تجهیزات خاص قابل 

دسترس است.

نواحی باالتر از ناحیه با احتمال ضربه از سوی افراد و بدون احتمال 

برخورد اشیاء پرتابی 
F

جدول ۳-۶- گروه بندی سطوح در معرض ضربه در ساختمان ها 

جدول ۳-7- جدول تعیین انرژی ضربه 

الفـ  برای این دسته از دیوارها هیچ معیاری ارائه نمی شود و با توجه
 به سطح و شدت خرابکاری محتمل باید ارزیابی صورت گیرد
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پانــل به ضربه، با توجه به مکان ضربه تغییر می کند. اگــر یک پانل در نزدیکی نقطه 
مهاربند به طور مســتقیم مورد ضربه قرار گیرد. ممکن اســت مهاربند در سطح خارجی 
پانل فرو رود. اگر در مرکز پانل ضربه وارد شــود، پانل ممکن اســت بین مراکز اضالع 
بلندتر به سادگی دچا ر ترک عرضی در وسط شود. در مقایسه با حالتی که ضربه بین دو 
پانل توزیع شــود یا در عرض اضالع یا گوشه های مشترک رخ دهد، بدترین حالتی که 
محتمل تر است، وقتی است که ضربه به یک پانل تک برخورد کند. اگر پانل دچار ضربه 

در یک گوشه شود، ممکن است به سادگی بشکند.
ماهیت )طبیعت( سیستم مهاربندی نیز در مقاومت در برابر ضربه موثر است. اگر سنگ 
با مهاربند کوتاه صلب به دیوار پشت  بند صلب متصل شده باشد و ضربه در نزدیکی یک 
مهار وارد شده باشد هیچ انرژی ای توسط مهاربندها جذب نشده و ماکزیمم مقدار انرژی 
به سنگ می رسد )صرف سنگ می شــود( اگر مهاربندها انعطاف پذیرتر باشند می توانند 
مقداری از انرژی را جذب کنند و مقاومت سنگ در برابر ضربه را بهبود بخشند. اگر دیوار 
پشــت بند انعطاف پذیر باشــد یا یک قاب فلزی منعطف از سنگ حفاظت کند، بنابراین 

مقدار قابل توجهی از انرژی ممکن است توسط آنها جذب شود.
اگــر ضربه در فاصله دور از مهاربند رخ دهد، تنش ناشــی از خمش در ســنگ تولید 
می شــود که احتماال موجب ایجاد ترک در نزدیکی نقطه ضربه در ترک می شــود. اگر 
ســنگ قادر به چرخش در مهاربندها باشــد این ممکن است تنش ها را کاهش دهد اما 

ممکن است یک بخش نازکی از سنگ نزدیک به مهاربند دچار انحنا شود.
اســتانداردها به طور معمول برای جزئیات مختلف نمــا و روش های مختلف اتصال، 

حداقل تعداد آزمایش ضربه و نقاط اجباری انجام آزمون ضربه را معرفی می کنند.
به طور نمونه برای نماهای ســنگ مهار شــده به دیوار بنایی ضوابط زیر برای تعیین 
موقعیت ضربه زیر ارائه شــده است: در هنگام تعیین مکان تست ضربه، باید مکان های 
حداقل )یکی از مکان های ذکر شده در پایین که مقاومت ضربه در آن حداقل است( در 

موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 
a) برای خود سنگ 

1- وسط پانل سنگ، در بیشترین فاصله از مهارها 
2- وسط طوالنی ترین ضلع پانل 

3- وسط کوتاه ترین ضلع پانل 
4- وسط پانل 

b) برای ســنگ با مهار نقطــه ای )مهاربندها/ مهارهای جــدا، یا صفحات موضعی 
corbel کوتاه(.

 mm 100 و mm50 1- در نقطه ای بر روی خط بین دو نقطه قطری مهاربند، بین
از نقطه مهاربند.

2- دقیقا روی نقطه مهاربند.
c) برای ســنگ با مهار ضلعی )ریل های ممتد با شــیارهای کامال پر شده از مالت 

)grout( یا درزگیر(:
در نزدیکی نقطه یک چهار از لبه طوالنی، بین mm 50 تا mm 100 از لبه زبانه.

تبصره1: برای ضربات نزدیک مهارها، بهتر است که ضربه در فاصله کمی از نقطه 
تکیه گاه وارد شــود، تا تنش های ناشــی از خمش در جدار نازک ســنگ بین مهاربند و 

سطح پانل ایجاد شود.
تبصره2: اگر بعضی از انواع پدهای مقاوم در برابر ضربه در پشــت پانل های سنگی 
قرار داده شــوند، مناســب اســت که ضربه در فاصله بین مکان این پد و یکی از نقاط 

مهاربندی وارد شود.
اگر پانل سنگی توسط یک قاب فلزی منعطف محافظت می شود، باید مکان هایی که 
در آنها سیستم تکیه گاهی بیشــترین و کمترین تاثیر را، در هنگامی که نیرو به صفحه 
ســنگ وارد می شود، از خود نشان می دهد تعیین می شــود.  در قسمت کمترین مقدار، 
 supporting framework باید در حالتی که یکی از نقاط مهاربند سنگ دقیقا روی بخش

که کمترین تاثیر را نشان می دهد انجام شود.
۳-۵-۵ معیار پذیرش 

بــرای نما معیارهای پذیــرش مقاومت در برابر ضربه برای دو ســطح عملکرد حفظ 

شــرایط خدمت پذیری نما و معیار حفظ ایمنی افراد به ترتیب، متناســب با ضربه سطح 
متوسط و ضربه شدید باید کنترل شود.

-1-۵-۵-۳ حفظ سطح خدمت پذیری نما 
دیواری که تحت ضربه سطح متوسط قرار می گیرد نباید کاهش سطح  عملکرد داشته 
باشــد. ارزیابی وضعیت ســطح نمای دیوار پس از اعمال ضربه به صورت کیفی صورت 
می گیرد. در مورد مصالح ترد و شــکننده هیچ گونه صدمه ای قابل قبول تلقی نمی شود. 
در مورد مصالح غیر ترد بروز ســوراخ یا حفره باعــث رد نمونه بوده و فرورفتگی گرچه 
تابع اثرات خرابی بر زیبایی نما است اما می تواند با معیار عمق فرورفتگی ارزیابی شود.

به طور مثال در مورد نمای سنگ، یکپارچگی سنگ و مهارهای آن، بعد از یک ضربه 
با ســطح متوسط، باید در نظر گرفته شود. هیچ گونه آسیبی به سنگ در اثر تست ضربه 

سطح خدمت پذیری مورد قبول نیست.
۳-۵-۵-2- حفظ ایمنی افراد

ضربه شــدید نباید باعث هرگونه آســیب ســازه ای یا ناپایداری شــود و نباید باعث 
جداشــدگی بخش هایی از ساختمان و بروز صدمه به ســاکنان یا افراد خارج ساختمان 
باشد. هیچ یک از ادوات اعمال ضربه نباید از جدار گذر کند. با توجه به شدت ضربه برای 
ارزیابی نما در این وضعیت، خسارت به نما در این حالت قابل قبول تلقی می شود و بروز 

تغییر شکل دائمی در سمت دیگر دیوار امکان پذیر است.
به طور نمونه در مورد نمای سنگی در اثر تست ضربه نباید پانل های سنگی به گونه ای 
ترک بخورند که بخش های بزرگی از آن به ســمت زمین سقوط کند و اینکه مهربندها 

و سنگ های اطراف نقاط مهاربند آسیب ببیند.
۳-۶- بار انفجار

بر اســاس ضوابط مبحث ششــم مقررات ملی، نماهای ساختمانی در ترکیب با دیوار 
پشــتیبان آن باید در برابر فشــار وارد از خارج به داخل برابر با 2 کیلونیوتن بر مترمربع 
طراحی شــوند. در این حالت ظرفیت مصالح نما و اتصاالت آن را می توان بر اســاس 

ضوابط مبحث 21 افزایش داد.
۳-7- نحوه اعمال بارها و ترکیبات بارگذاری 

به منظور عملکرد جزء نما و اتصاالت آن پس از محاســبه نیروهای وارده شــامل بار 
ثقلی، بار زلزله، باد و ضربه و تعیین عکس العمل ها، باید با انجام تحلیل و ترکیب بارهای 
وارده نسبت به بررسی نیروهای وارده بر مهارها اقدام شده یا میزان تحمل آنها مقایسه 

شود. کنترل مهارها و خود نما باید برای موارد زیر انجام شود که عبارتند از: 
نما باید قابلیت تحمل نیروی برشی ناشی از بارهای جانبی را داشته باشند.

دیوار نگهدارنده نما و اتصاالت آن باید قابلیت تحمل نیروهای وارده از نما و اتصاالت 
آن را داشته باشد.

نیروی زلزله باید در جهت افقی به مرکز جرم نما وارد شود و با نیروهای بهره برداری 
وارد به آن ترکیب گردد.

در مورد طراحی اتصاالت نما، روش LRFD به کار گرفته می شود. ظرفیت بسیاری از 
اجزاء استاندارد مانند میل مهارها، پیچ ها و با استفاده از روش ASD مشخص شده است. 
برای اجزائی که ظرفیت آنها بر اســاس روش ASD به دست می آیند می توان بارهای 
حاصل از روش LRFD طبق روابط ) 3-1( الی )3-8( را با 1/4 برابر ظرفیت به دست 

آمده بر اساس روش ASD مقایسه کرد.
۳-7-1- ترکیب بار برای کنترل تکیه گاه اجزاء نما

1) 1.4 D
2) 1.2 D + 1.6 L
3) 1.2 D +L + 1.0 E
4) 0.9 D + E
5) 0.9 D + 1.4 W
6) 1.2 D + 1.4 W+ L
7) 0.9 D + Ak = 0.5 L + 0.2 S

کــه در این روابط،  D:  بار مرده، L: بار زنده، W: بار باد ، E: بار زلزله و Ak بار 
ناشی از انفجار می باشد.
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ضرورت استفاده از پنجره هاي یو.پی.وی.سی  
در بحث بهینه ســازي مصرف سوخت، پنجره به عنوان یکي از آیتم هاي موثر در ساختمان، 
ازجنبه هاي مختلف کســب نور، حرارت، زیبایي و مانعي در برابــر باد، باران و گرد و غبار و 
آلودگي هاي صوتي به شمار مي رود. از این رو نوع پنجره و انتخاب صحیح و بجاي آن مي تواند 

در میزان مصرف حامل هاي انرژي در سطح کالن نقش مهمي را ایفا کند.
بــا توجه به اینکه حدود 25 تا 30 درصد از اتالف انرژي صورت گرفته در ســاختمان ها از 
طریق پنجره ها مي باشــد، دوجداره کردن پنجره ها و کاهش اتالف انرژي ناشي از آن تا 50 

درصد، مي تواند یکي از راهبردهاي جدي و مهم باشد.
پنجره اي که در دهه هاي اخیر در سراســر جهان مورد تایید قرار گرفته و به طور گســترده 

کاربرد داشته است، پنجره هاي یو.پی.وی.سی با شیشه هاي دو یا سه جداره است.
پر واضح اســت، اگر بخواهیم پنجره اي با کیفیت و ویژگي ها و عملکردهاي مثبتي که در 
باال به آن اشــاره شد داشته باشیم، مي بایســت در تمامي مراحل و پروسه ساخت، از تامین 
مواد اولیه گرفته تا نصب پنجره ها، کلیه استانداردها و قواعد و اصول فني آن را رعایت کرده 

و به کار ببندیم.
بدین منظور ضمن برشــمردن  مراحل مختلف کار، به بحث پیرامون آنها پرداخته و دانش 

فني الزم را در اختیار شما عزیزان قرار مي دهیم.
سرفصل مطالب

1. مواد اولیه
2. انبارش مواد اولیه

۳. ابعاد برداري
4. طراحي مهندسي و محاسبات استاتیکي

۵. تولید
۶. نگهداري و تعمیرات ماشین آالت

7. کنترل کیفیت
8. انبارش و ارسال محصول

۹. نصب
10. توصیه هاي نگهداري از محصوالت

1- مواد اولیه
مواد اولیه تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی را مي توان به سه گروه اصلي تقسیم کرد:

)uPVC Profile( پروفیل یو.پی.وی.سی )1-1 
)Metal Reinforcement( پروفیل تقویت کننده فلزي )1-2 

)Hard Ware( یراقآالت )1-3 
1-1 ( پروفیل یو.پی.وی.سی  

پروفیل هاي یو.پی.وی.سی به دو دسته تقسیم مي شوند:

پیشگفتار
بشر در طول ادوار گذشــته همواره سعي در باال بردن سطح کیفیت زندگي 
خویش داشــته است. شــکل گرفتن صنایع مختلف و پیشرفت و توسعه آنها 

دستاورد همین موضوع مي باشد.
واضح و مبرهن اســت کــه در این میان برخي کشــورها، در برخي صنایع 

پیشگام بوده و از صاحبان دانش فني و تکنولوژي آن محسوب مي شوند.
از این رو طبیعي است هر جامعه اي تالش دارد تا با ورود تکنولوژي و استفاده 

از علم روز دنیا از قافله عقب نمانده و خود را در سطح قابل قبولي نگهدارد.
کشــور ما نیز از این قائده مســتثني نبوده و مســئوالن آن همواره تالش 
داشــته اند با توجه به پتانســیلي که از نظر نیروي جوان و تحصیل کرده و نیز 
ذخائــر معادن و منابع طبیعي وجود دارد، ضمن ورود تکنولوژي روز دنیا، باعث 

رشد صنایع و ارتقاء سطح کیفي آن گردند.
در این میان صنایع کوچک ســهم چشمگیري در این زمینه داشته اند. یکي 
از صنایع نوپا که تقریبا عمري 20 ســاله در ایران دارد و حاصل تالش صنایع 

کوچک مي باشد، صنعت تولید پروفیل و در و پنجره یو.پی.وی.سی است.
 قدمت این صنعت در اروپا حدود 70 ســال اســت و هنــوز هم با توجه به 
ویژگي هایــي که در این محصول وجود دارد، بــه عنوان انتخاب اول مصرف 

کننده ها به شمار مي رود.
اما ســئوال اینجاست که چرا در ایران، این صنعت نوپا قبل از اینکه به بلوغ 

برسد در حال زوال و نابودي است؟
همه ما مي دانیم خواســته هر مصرف کننده، محقق شــدن تمامي ویژگي ها 
و مزیت هایي اســت که در هنگام فروش برآنها تاکید مي کنیم. پس مي توان 

پاسخ سئوال را درهمین موضوع یافت.
آري، محقــق نشــدن وعده هاي داده شــده به مشــتریان توســط برخي 
تولیدکننــدگان که همانا عدم برخورداري محصــول از کیفیت الزم و برآورده 
نکــردن کارایي و مزیــت قابل انتظار از این پنجره هاســت، باعث بروز چنین 

مشکلي شده و این صنعت را در لبه پرتگاه قرار داده است.
اما علت چیست؟

متاســفانه در هنگام ورود این صنعت و تکنولوژي به کشــورمان، به جز چند 
شــرکت، هیچیک دانش فني تولید آن را به کشور وارد نکرده یا به کار نبستند. 
در واقــع در صنایع کوچک براي این مقوله فکري نشــده و هیچ ســازمان یا 
پژوهشــکده اي متولي انجام این امر نمي باشد ، ضمنا هیچ منعي براي فعالیت 

تولیدي شرکت هاي فاقد این دانش وجود ندارد.
واضح اســت که در چنین شرایطي شرکت هایي بدون داشتن پایه علمي، پا 
بــه عرصه مي گذارند و با تولیدات بي کیفیت، در طول عمر کوتاه خود به دلیل 
داشــتن قیمت هاي پایین تر از شــرکت هاي  معتبر، بازار رقابت را ربوده و این 
صنعت را به نابودي مي کشانند. به بیان دیگر عرضه محصوالت بي کیفیت به 
بازار توسط این شرکت ها باعث رو گرداندن مشتریان از این نوع محصول شده 
و ســبب مي شود معدود شرکت هاي معتبري که تاکنون توانسته اند دراین بازار 
آشفته مقاومت کنند، به دلیل عدم اعتماد مشتریان به این محصول، یکي پس 

از دیگري از عرصه تولید حذف شوند.
در اینجا شــرکت هورامکو قصد دارد با به اشــتراک گذاري دانش فني این 

صنعت، گامي مهم در جهت نجات این صنعت بردارد.

چگونه یک پنجـره 
 استـاندارد بسـازیم؟

بخش نخست/
مهندس علی شریف زاده، مدیر فنی شرکت هورامکو
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)Main Profile( پروفیل هاي اصلي )1-1-1
 )Additional Profile( پروفیل هاي مکمل )1-1-2

)Main Profile( پروفیل هاي اصلي )1-1-1
1-1-1-1( فریم )Frame(: عبارت است از پروفیلي که به منظور چارچوب بیروني در یا 

پنجره مورد استفاده قرار مي گیرد.
 

1-1-1-2( ســش )Sash):  عبارت است از پروفیلي که به منظور بازشوي در یا پنجره مورد 
اســتفاده قرار مي گیرد. ســش ها همچنین در دو نوع بیرون بازشو و داخل بازشو وجود دارند. نوع 
بیرون بازشو به گونه اي طراحي شده است که زهوار شیشه در سمت داخل ساختمان قرار مي گیرد.

 

1-1-1-3( مولیون یا ترانســوم )Mullion/Transom(: عبارت اســت از پروفیلي 
که به منظور شــبکه بندي و ایجاد تقســیمات در چارچوب هاي فریم یا بازشو مورد استفاده 

قرار مي گیرد.
 

قابل توجه اینکه، مولیون و ترانســوم از نظر نوع پروفیل تفاوتي با یکدیگر ندارند. هنگامي 
که این پروفیل به صورت عمودي در پنجره نصب گردد به آن مولیون و هنگامي که به صورت 

افقي در پنجره نصب گردد به آن ترانسوم گفته مي شود.  
)Additional Profile( پروفیل هاي مکمل )1-1-2

1-2-1-1( کوپلینگ )Coupling(: عبارت است از پروفیل هایي که به منظور اتصال دو 
چارچوب فریم به یکدیگر مورد استفاده قرار مي گیرد. 

  کوپلینگ ها انواع مختلفي دارند که اتصال دو فریم را در زوایاي مختلف نسبت به یکدیگر 
امکانپذیر مي سازند.کوپلینگ ها همچنین باعث افزایش ممان خمشي در اضالع متصل به آن 

مي گردند. به این موضوع در مبحث طراحي و محاسبات استاتیکي بیشتر خواهیم پرداخت.
 
 

1-1-2-2( اکستنش )Extension(: عبارت است از پروفیل هایي که به منظور افزایش 
پهناي پروفیل مورد اســتفاده قرار مي گیرد. این پروفیل ها معموال در پهناهاي مختلف وجود 

دارد. کاربرد این پروفیل در برخي مواقع در جاهایي است که مانعي بر سر راه بازشو وجود دارد 
مانند آرک ها یا ســقف هاي کاذبي که جلوي پنجره واقع شــده است. همچنین در محل هاي 

نصبي که به صورت دوپله مي باشد، این پروفیل بسیار کاربردي است.

 
1-1-2-3(پروفیــل تقویت کننــده )Reinforcing Plan-on Profile(: عبارت 
اســت از پروفیل هایي که به منظور افزایش ممان خمشــي برخي المان ها مانند مولیون ها یا 

کوپلینگ ها، بر روي آنها بسته مي شود.

پروفیل ها داراي مشــخصه هاي فني مختلفي از نظر مواد و شکل هندسي هستند. برخي از 
این مشخصه ها عبارتند از: 

- چگالي
- عرض پروفیل )فاصله مابین فضاي داخل و بیرون(

- تعداد محفظه یا حفره )واقع در عرض پروفیل(
- پهناي پروفیل

 

- طول بال پروفیل
)Position Of euro groove( اکس پروفیل -

- همپوشاني پروفیل سش و فریم
 

در شــکل فوق طول بال پروفیل 20میلیمتر، اکس پروفیل 13میلیمتر و همپوشاني پروفیل 
سش و فریم 8 میلیمتر است.

توجه به مشــخصات فني پروفیلي که با آن کار مي کنیم، بسیار حائز اهمیت است. به عنوان 
مثال با دانســتن اکس پروفیل )9mm یا 13mm( مي توانیم نوع لوال و نیز استرایکرهاي 
درستي مطابق با پروفیل انتخاب کنیم. همچنین با دانستن اکس و طول بال پروفیل مي توانیم 

محل دقیق نصب لوال را معین کنیم.
 بدیهي است عدم توجه به این مشخصه ها و انتخاب غلط یراق آالت مي تواند عملکرد کیفي 

پنجره را دچار مشکل کند.
این مبحث در شماره های بعدی نشریه پنجره ایرانیان ادامه خواهد داشت.

یل
روف
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 عرض پروفیل
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انتخابات ریاســت  ایرانیــان: در بحبوحه  پنجــره 
جمهوری، آمارسازی درباره ابعاد مختلف حوزه اقتصاد 
به ابزاری برای تخطئه رقبای سیاسی تبدیل شده بود؛ 
در حوزه مســکن هم این بار برخی از رسانه ها با ارائه 
آمار درباره میزان اشــتغال زایی دولــت قبل در حوزه 
مسکن به زعم خود درصدد ناکارآمد جلوه دادن دولت 

یازدهم در حوزه مسکن برآمده بودند.
به گزارش مرکز آمار ایران، طی چهار ســال فعالیت 
دولت یازدهم در بخش ساختمان کشور 332 هزار نفر 
بیکار شــدند، این در حالی است که در دو دولت قبل 
یک میلیون اشتغال جدید در این بخش ایجاد شده بود.

انتشار این گزارش در حالی است که به باور ناظران 
و فعاالن صنعت ساختمان بســترهای اشتغال زایی با 
اما و اگرهایی همراه بوده اســت که ضرر آن بیش از 

فوایدش برآورد می شود.
بر اســاس نظر کارشناســان ایجاد شغل در مسکن 
مهر با پیامدهای تحمیل تورم 40 درصدی به اقتصاد 
کشــور، ایجاد فرصت های شــغلی ناپایدار و مقطعی 
که فاقد تحریک بخشــی به موتور محرکه اقتصادی 
کشوراســت همــراه بوده اســت، ضمــن اینکه این 

فرصت های ایجاد شغل لزوما برخاسته از سیاست های 
صحیح اقتصادی نبوده اســت، بلکه این مهم ماحصل 
بده بستان دولت و بانک مسکن و استقراض بانک ها 
از دولت بوده که زمینه ای ایجاد کرده تا این همه شغل 
ایجاد شود. در برابر این رفتارهای نسنجیده دولت قبل 
در حوزه مسکن، دولت یازدهم مجبور شده است برای 
در امان ماندن از ترکش های مسکن مهر تن به رکود 
صنعت ســاختمان بدهد تا آن سوتر بدنه اقتصاد کشور 

کمتر از تبعات این طرح تاثیر منفی بگیرد.
  مشاغل مسکن مهر مقطعی بوده است

در همیــن زمینه محمدمهدی مافــی، دبیر انجمن 
انبوه سازان اســتان تهران در گفت وگو با صما بابیان 
اینکه قیاس اشــتغال زایی در دوران دولت های نهم و 
دهم با دولت یازدهم در صنعت ســاختمان یک نوع 
جزئی نگری اســت و منجر به حصول نتیجه ای جامع 
نخواهد شد، گفت: در دولت نهم و دهم با تزریق منابع 
ارزان بانکی به مسکن مهر در این بخش اشتغال زایی 
ایجاد شد اما این نوع اشتغال ها ناپایدار و موقت بودند 
و نمی تواننــد به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشــور 

عمل کنند.

این انبوه ســاز، مشــاغل پایدار را از جمله مشاغلی 
دانســت که می توانــد در تحرک بخشــی به اقتصاد 
مســکن موثر واقع شوند و گفت: در دوره احمدی نژاد، 
دولت با تزریق منابع عظیم بانکی باعث ایجاد اشتغال 
شــد اما با توجه به مقطعی بودن و موضعی بودن این 
نوع مشــاغل، با آثار زیان باری همراه شدند که تبعات 
آن گریبان گیر همان اقشاری شد که به صورت موقت 

از رهگذر مسکن مهر صاحب شغل شدند.
وی تحمیــل تورم به اقتصاد کشــور که تبعات آن 
متوجه همه آحاد جامعه شده است را ازجمله پیامدهای 
منفی ناشی از اجرای طرح مســکن مهر قلمداد کرد 
و اظهار داشــت: عوارض اقدامات نسنجیده و اجرای 
طرح غیر کارشناسی مسکن مهر متوجه این دولت شد 
و درواقع ترکش های اقدامات حساب نشده دولت قبل 
در مسکن به این دولت رسید که نتیجه آن ایجاد رکود 

در این بخش شد.
انبوه سازان اســتان تهران درعین حال  دبیر انجمن 
بابیان اینکه در این دولــت مدت زمان انتظار خانه دار 
شــدن افراد کاهش پیــدا کرد گفت: امــا درهرحال 
ماحصل اقدامات نسنجیده دولت قبل در حوزه مسکن 

روند اشتغال زایی در مسکن مهر مقطعی بود
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باعث شــد که دولت در حوزه مسکن دست به عصا راه 
بــرود و هر دولت دیگری هم بود قطعا همین اقدام را 
انجام می داد و این نوع واکنش دولت یازدهم به حوزه 

مسکن کامال طبیعی بوده است.
بهای  به   اشتغال زایی در مســکن مهر 

تحمیل تورم سنگین
از دیگر سو محمدعلی ربانی، دبیر انجمن انبوه سازان 
قم بابیان اینکه صنعت مسکن و ساختمان به مشاغل 
بســیار متعددی ارتباط دارد و رونــق در این صنعت 
ســبب به گردش درآمدن صنایع مختلفی می شــود، 
گفــت: در دوره احمدی نژاد به علت اینکه دولت اقدام 
به ســرمایه گذاری در بخش مسکن در قالب مسکن 
مهر کرد عمال هزینه های ســاخت مســکن را دولت 

پرداخت می کرد.
وی گفت: مداخله مســتقیم دولت در امر مسکن در 
دوران مدیریت هشت ســاله احمدی نژاد که در قالب 
مسکن مهر تبلور یافت باعث شد پای بانک ها به عنوان 
تســهیالت دهنده برای تزریق تسهیالت به مسکن 
مهر گشوده شــود و با توجه به اینکه بانک ها قادر به 
تامین حجم عظیم منابع مورد نیاز نبودند نتیجتا بانک 
مسکن از محل اســتقراض تسهیالت اقدام به تامین 
منابع کرد و تسهیالت دهی به بخش مسکن از محل 

بده بستان بین بانک و دولت امکان پذیر شد.
این انبوه ســاز با یــادآوری اینکــه در نتیجه چنین 
تحرکاتی مســکن وارد فاز رونق شــد و مشاغل زیاد 
و صنایع متعددی به حرکت درآمدند، تاکید کرد: سال 
88 ساخت طرح مســکن مهر کلید خورد و سال 92 
تقریبا کلنگ احداث دومیلیون واحد مسکونی مهر زده 
شــد که از این تعداد 800 هزار در دوران احمدی نژاد 
به متقاضیان واگذار شد و تکمیل و تحویل مابقی این 

واحدها نیز متوجه دولت یازدهم شد.
دبیر انجمن انبوه ســازان اســتان قم ایجاد مشاغل 
متنوع از رهگذر ســاخت واحدهای مســکونی مهر را 
کامال تاییــد کرد اما درعین حال ایــن رونق و ایجاد 
اشــتغال را همراه بــا تحمیل تــورم 36 درصدی به 
اقتصاد کشــور دانست و تاکید کرد: اشــتغال زایی از 
رهگذر مســکن مهر و رونق در این صنعت به بهای 
گرانی برای ما تمام شــد به طوری که از آن طرف تورم 

سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل شد.
ربانی با تاکید بر اینکــه در دولت یازدهم به منظور 
مهار تورم پروژه مســکن مهر متوقف و بهای چندانی 
به طرح مذکور داده نشــد و هم زمان نیز اقدام عملی 
بــرای اجرایی کردن طرح مســکن اجتماعی صورت 
نگرفت اظهار داشــت: این بی توجهی به مسکن مهر 
و نیز عدم اجرای پروژه های جدید مســکنی در دولت 
یازدهم از سیاســت تورم زدایی از بخش اقتصاد نشات 
گرفت و البته اگر قرار بود دولت فعلی نیز سیاست های 
دولت قبــل در حوزه مســکن را دنبــال می کرد ما 
می بایست شاهد تورم 60 الی 70 درصدی در اقتصاد 

کشور بودیم.
دبیر انجمن انبوه ســازان استان قم بابیان اینکه این 
سیاست باعث شد که تورم در دولت روحانی ده درصد 
و تک رقمی  شــود اظهار داشــت: ایــن حجم کنترل 
افسارگسیخته تورم به بهای بیکار شدن افرادی زیادی 
در حوزه صنعت ســاختمان شد و باعث شد بسیاری از 
شــاغالن این بخش در صف بیکاران قرار بگیرند و از 

دور خارج شوند.
 انتقاد از مکانیسم های تامین منابع مالی 

مسکن مهر
عالوه بر این نیز جعفر قرائتی ســتوده، دبیر انجمن 

صنعتی سازان و فناوران ساختمان بابیان اینکه وقتی 
رکود در بدنه اقتصاد ایجاد می شــود طبیعی است که 
به دنبال آن بسیاری از فرصت های شغلی ایجاد شود 
و مســکن نیز از این سیاست اقتصادی تاثیر می گیرد، 
گفت: با توجه به اینکه مشــاغل متعــددی به حوزه 
مسکن مرتبط اســت هم زمان با ساخت هزاران واحد 
در قالب مســکن مهر در دولت احمدی نژاد مشــاغل 
متعددی نظیر کاشی سازی، ســرامیک، کابینت و ... 
رونق گرفتند و این امر ســبب شد از این رهگذر برای 

این صنایع شغل ایجاد شود.
وی بــا بیان اینکه نحوه تخصیص نادرســت منابع 
به طرح مســکن مهر باعث شــد که عمــال این نوع 
فرصت های شــغلی به بهای تحمیل تــورم به بدنه 
اقتصاد کشــور همراه باشــد، تاکید کرد: تامین مالی 
طرح مســکن مهر به بهای تزریق پــول پرقدرت به 
اقتصاد کشور بود به طوری که در اثر این سیاست مالی 

نادرست، اقتصاد کشور متحمل رکود شد.
این صنعتی ســاز، شیوه درســت تامین منابع مالی 
مســکن مهر را این گونه توصیف کــرد: اگر چنانچه 
دولت تســهیالت مســکن مهر را نزد بانک مسکن 
مهر ســپرده گذاری می کرد و تامیــن منابع از محل 
سپرده گذاری نزد بانک مسکن صورت می گرفت قطعا 
در این صورت شــاهد آن بودیم که پروژه اشتغال زای 

مسکن مهر با تورم زایی همراه نبود.
وی گفت: به هرروی بدیهی اســت که اشتغال زایی 
مســکن مهر به بهای تورم زایی برای اقتصاد کشــور 
تمام شد. از سوی دیگر در دولت یازدهم، کنترل تورم 
نیز با رکود در بســیاری از صنایــع و ازجمله صنعت 
ســاختمان همراه بــود که نتیجه آن از دســت رفتن 
بسیاری از فرصت های شغلی در صنعت ساختمان شد.    
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پنجره  ایرانیان: به گفته بســیاری از تحلیلگران سال 96 می تواند سال خروج بخش 
مسکن از رکود باشد رکودی که چندین سالی است گربیان گیر بازار مسکن شده است.

برخی از کارشناســان پیش بینی می کنند با سیاست هایی که در این دوساله در حوزه 
تسهیالت دهی خرید مســکن و حوزه ساخت وساز اتفاق افتاده است تاثیراتش کم کم 
بروز کند و از نیمه دوم سال رونق در این بازار رخ دهد و به تدریج نیز استان های کشور 
از آن متاثر شوند؛ اما با وجود این پیش بینی ها صاحبان بنگاه های امالکی در استان های 
مختلف با توجه به رکودی که در این چند ســال تجربه کردند زیاد به رونق معامالت 

در سال 96 خوش بین نیستند.
عبدی از امالک فعال منطقه شــهر مشهد می گوید: متاســفانه به دلیل پایین بودن 
قدرت خرید مردم خرید ملک بسیار کم است و سال 95 نیز وضعیت معامالت در حالت 
رکودی به سر برد و گمان نمی کنم در سال 96 نیز اتفاق خاصی در این حوزه رخ دهد. 
با توجه به انتخابات نیز در صورت تغییر رییس جمهور معلوم نیســت چه سیاســتی در 
حوزه مســکن اتخاذ شود و ممکن است شــرایط بدتر شود اما اگر دوباره آقای روحانی 

رای بیاورد همین رویه ادامه خواهد داشت و البته نرخ تورم باثبات خواهد بود.
وی می افزاید: در سال های اخیر به دلیل رکود بخش مسکن قیمت مسکن به نصف 
کاهش یافته اســت و خانه ای که متری 8-7 میلیون تومان قیمت داشــت، هم اینک 
قیمتش متری به 4 تا 4.5 میلیون تومان رســیده اســت اما بااین وجود خریداری هنوز 
نیســت و حتی دیده می شــود خانه ای را که یک سال اســت برای فروش سپرده اند 

خریداری ندارد.
وی منطقه حکیم نظامی، ناصرخسرو، گلشن،  هنرستان و سجاد را از جمله 
مناطق گران مشــهد ذکر می کند و ادامــه می دهد؛ در این مناطق زمین 
متری حدود 6 تا 7 میلیون تومان قیمت دارد که البته قبل از وضعیت 
رکودی قیمت آن ها تا 12 میلیون تومان هم می رسید. به گفته وی 
در حال حاضر در مناطق گران قیمت شــهر مشهد خانه هایی که 
خیلی الکچری باشند متری 8 تا 9 میلیون تومان نیز قیمت دارند.

اوضاع مسکن در استان های کشور؛

نظر صاحبان بنگاه های
 امالک درباره رکود مسکن
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وی منطقه قاســم آباد و الهیه را از مناطق ارزان مشهد ذکر می کند و می گوید: قیمت 
خانه در این مناطق حدود یک میلیون و 500 هزار تومان است.

علی راستجو صاحب یکی از امالکی های واقع شده در خیابان ولیعصر شهر تبریز نیز 
به جام جم آنالین می گوید: ســال گذشــته بازار معامالت امالک رونقی نداشته است 
و هنوز هم بازار در رکود کامل به ســر می برد و اتفاقــی در بازار خریدوفروش نیفتاده 
اســت. وی البته به این نکته اشــاره می کند که آدم های پولدار زیادی در تبریز هستند 
اما ترجیح می دهند پول خود را در بانک گذاشــته و از سود بانکی آن برخوردار شوند تا 

اینکه اقدام به خرید خانه کنند.
اما راستجو به رونق در این بازار امیدوار است و حدس می زند که از نیمه دوم امسال 

وضعیت مسکن بهتر شده و می توان تا حدودی شاهد رونق در این بازار بود.
به گفته وی مسکن در شهر تبریز از متری یک میلیون تومان تا حداکثر 10 میلیون 
تومان فروخته می شــود و گران ترین مناطق تبریز منطقه ایل گلی و ولیعصر اســت؛ 
و رهن و اجاره یک خانه 70 – 80 متری در شــهر تبریز به طور متوســط 10 میلیون 
رهن و 700 هزار تومان اجاره اســت البته قیمت رهن و اجاره در مناطق مختل شهر 

متفاوت است.
محمدحسن نیک خواه صاحب یکی از امالکی ها شهر زاهدان که یک بازنشسته است 
بــه جام جم آنالین می گوید: برای آنکه بیکار نمانم یک دفتر امالک اجاره کرده ام اما 
متاســفانه در سال گذشته فقط 200 هزار تومان درآمد داشته ام و در ماه نخست امسال 

نیز یک معامله هم انجام نشده است و کرایه و هزینه های بنگاه را از جیب داده ام.
مالیات بر ارزش افزوده یکی از مشــکالت ماست و وقتی قراردادی نوشته شود مردم 
سر کمیســیون آن دعوا می کنند و می توان گفت درآمد 6-5 سال گذشته در حد صفر 
بوده است و فقط برای اینکه جایی برای فعالیت داشته باشم و در خانه ننشینم به کارم 
ادامه می دهم. متاسفانه باوجود چنین رکودی سازمان مالیاتی نیز شمشیر را از رو بسته 
است و به این موضوع توجه نمی کند که باید درآمد باشد تا مالیاتی از آن گرفته 
شود، ما اگر قراردادی ببندیم به صورت مکانیزه ثبت می شود و نیازی نیست 

که ما را این قدر اذیت کنند.
امالکی آقای نیک خواه در منطقه علیشاه زاهدان واقع شده است و به 
گفته خودش باوجودی که یکی از مناطق قدیمی شهر زاهدان است اما 
ساخت وساز در آن کم است، به گفته وی برای ساخت وساز در این منطقه 
شــهرداری پایان کار می خواهد این در حالی است که در قبل از انقالب 

پروانه پایان کار نبود.
وی در مــورد مناطق گران شــهر زاهدان می گوید: یکــی از مناطقی که در زاهدان 
اسم درکرده است خیابان دانشگاه است زمانی در این منطقه استادان دانشگاه سکونت 
داشــتند و متراژ خانه ها 250 – 300 متری است اما متاسفانه امروز از افراد خالف کار 

هم در این منطقه ساکن هستند.
همچنین منطقه بزرگمهر و زیباشهر نیز از مناطق خوب زاهدان است متری 2 تا 2.5 
میلیون تومان اســت و ارزان ترین منطقه بابایان و مناطق دورافتاده تر هست که متری 

300 تا 500 هزار تومان قیمت دارد.
علی جان دســتوریان از امالکی های شهرستان کهگیلویه نیز می گوید: خریدوفروش 
فعال در این منطقه راکد اســت اما برای اجاره و رهن بیشــتر تقاضا وجود دارد، اما فکر 
می کنیم از ماه های 3 و 4 وضعیت معامالت بهتر شــود. به نظرم همه چیز به نقدینگی 

بستگی دارد اگر به این سمت هدایت شود می تواند در این حوزه رونق ایجاد کند.
وی درباره تاثیر گذار بودن وام های خرید صندوق یکم در ایجاد رونق بازار مســکن 
می گوید: در شــهرهای کوچک برای خرید خانه 70 تا 80 میلیون تومان وام می دهند 
که رقم مناســبی است اما مشکل در بخش وثیقه های بانکی و توانایی پرداخت اقساط 
آن است. دستوریان می گوید: در حال حاضر خیلی از مراجعان خرید خانه کسانی هستند 

که موفق به دریافت این وام شده اند.
وی ارزان تریــن منطقه کهکیلویه را گلزار ذکر کرد و گفت قیمت خانه در این منطقه 
250 تا 300 هزار تومان اســت و گران ترین قیمت مربوط به کوی آزادگان اســت که 
متری 1.500 میلیون تا 1.700 میلیون تومان فروخته می شود که البته با توجه به سال 
ساخت و استحکام آن، خانه ها قیمت های متفاوتی دارند و متراژ خانه ها در این شهر از 

110 تا 500 متر است.
مهدی مشــایخ از امالک نوشــهر مازندران نیز می گوید: بازار معامالت هنوز رونق 
نیافته و اگر امسال هم این وضعیت ادامه یابد مجبورم بنگاه ملکی خود را تعطیل کنم.

وی می افزاید: یکی از مشــکالت امالکی ها مالیات بر ارزش افزوده است به خصوص 
در شهرستان ها؛ چون اینجا مانند تهران نیست که پول امالکی  را یکجا بپردازند. مردم 
گاهــی خرد خرد پول معامله را می دهند اما دارایی مالیات ارزش افزوده را یکجا مطالبه 
می کند. در سال گذشــته 4-3 میلیون بیشتر کار نکرده ایم و این نشان دهنده رکود در 

این بخش است.
به گفته وی در مناطق تجاری قیمت ملک متری به 5 تا 7 میلیون تومان هم می رسد 
اما در مناطق مسکونی قیمت بیشتر از 3.5 میلیون تومان نیست و ارزان ترین زمین در 

منطقه نوشهر متری بین 100 تا 250 هزار تومان است.
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پنجـــره ایرانیان: ســه پیش شرط و 
پیش نیــاز بــرای تغییر فاز بازار مســکن از »پیش 
رونق« به »رونق مالیم« وجود دارد که در صورت 
تحقق در سال جاری، بازار به طور کامل از رکود 

خارج خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این پیش شــرط ها 
شامل دو سیاست برای طرف عرضه و تقاضا 
و یک اصالح نگرش نســبت به بازار مسکن 
از سمت سازنده ها و ســرمایه گذاران است. 
بااین حال دو گروه از تحقق رونق غیرمعیوب 
و طبیعی در بازار مســکن ناراضی هستند و 
تالش می کنند تصویر غیرواقعی و نادرستی 
از بازار را بازتاب دهند تا شــاید بتوانند از آب 
گل آلــود التهابات احتمالی پــس ازآن، ماهی 
بگیرند؛ اما بازار مســکن اکنون ســه محافظ 
دارد کــه مانع از التهاب قیمتی در یک ســال 

پیش  رو می شود.
کارشناســان اعتقاد دارند وضعیــت فعلی بازار 
مســکن به شکلی است که انتظارات هم در داخل 
بازار و هم در بین طیف ناظر بر بازار را بر مدار خروج 
از رکود در هر دو بخش معامالت و ساخت وســاز رقم 
زده است. آنها سه پیش نیاز ضروری برای خروج مسکن 
از رکود را شناسایی و معرفی کرده اند که در صورت تحقق 
در ســال جاری، نوع متفاوتی از رونق در بازار مسکن مبتنی 
بر ثبات و به دور از التهابات ناشــی از ســوداگری و سفته بازی 
به وقوع خواهد پیوســت؛ موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان 
»رونق مالیم« یاد می کنند. بررسی های کارشناسی حاکی است، بازار 

دو گروهـی که از رونـق بازار مسکن 
ناراضـی هسـتند
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مســکن در بازه 6 ســاله 90 تا 95، دو دوره رونق هیجانی را پشت سر گذاشت که 
یک دوره ناشی از بیش فعالی گروهی از سرمایه گذاران و انحراف بخشی از سرمایه ها 
)ســال های 90 تا 92( و دوره دوم ناشی از روند حاکمیت رکود معامالت مسکن به 
دنبال رونق معیوب سرمایه گذاری ساختمانی در سال های 93 تا 95 بوده که محصول 
آن، جهش کم سابقه تعداد خانه های خالی در سال 95 بوده است؛ اما در آغاز سال 96 
که مختصات بازار برای اوج گیری ساخت وســاز فراهم شده است، شرایط برای خروج 

هر دو بازار معامالت و ساخت مسکن از رکود مهیا شده است.
در این مقطع زمانی تحقق سه پیش شرط برای ورود به فاز رونق مالیم ضروری به 
نظر می رسد. نخستین پیش شرط، سیاست »تحریک هدفمند تقاضای خرید مسکن« 
در بازار اســت که باید مانند دو ســال گذشته توسط سیاســت گذار پولی دنبال شود 
به نحوی که اوال تقاضای مصرفی برای ورود به بازار تحریک شود؛ ثانیا این تحریک 
با ابزارهای تســهیالتی انجام شــود و ثالثا این فرآیند کامال کنترل شده دنبال شود. 
این سیاست در سال های قبل در قالب راه اندازی صندوق سپرده گذاری مسکن یکم 
اجرا شــد اما به حد کفایت در تحریک تقاضای مصرفی موثر نبوده است. گروهی از 
کارشناســان اعتقاد دارند سقف تسهیالت باید افزایش یابد که با توجه به محدودیت 
منابع مالی بانک عامل بخش مسکن امکان آن میسر نیست؛ اما روش های دیگری 
برای تســهیل شــرایط دسترســی به وام های موجود نظیر تعدیل اقساط ماهانه و 
افزایش طول دوره بازپرداخت اقســاط، تسهیل شرایط وام برای خانه اولی ها و حذف 
شرط سپرده گذاری معادل نصف رقم تســهیالت خرید صندوق یکم وجود دارد که 
می تواند در تحریک تقاضا موثر باشــد. ضمن اینکه تسهیالت پیش بینی شده خرید 
در بانک عامل بخش مســکن، مناســب گروهی از متقاضیان خرید است که قصد 
تملک آپارتمان های 200 تا 300 میلیون تومانی دارند، اما دهک های متوســط رو به 
باال نیازمند ابزارهای کمکی دیگری برای خانه دار شــدن و تملک واحدهای 400 تا 
600 میلیون تومانی نظیر »لیزینگ مســکن« هستند که هنوز فعال نشده است اما 
در صورت ایجاد ســازوکار آن، قطعا در تحریک تقاضای خرید مســکن موثر خواهد 
بود. پیش شــرط دوم ناظر بر استمرار سیاستی اســت که از سال قبل آغازشده و در 
قالب آن ســرمایه گذاران ساختمانی به بافت های فرسوده هدایت شدند. این سیاست 
که به نوعی طرف عرضه را مدیریت می کند، از طریق افزایش سقف تسهیالت بافت 
فرســوده در سال گذشته دنبال شــد به نحوی که امکان استفاده از وام صندوق یکم 
برای ساخت وســاز در بافت فرســوده فراهم و از طرفی نرخ سود این تسهیالت نیز 
تک رقمی شد. اکنون کارشناسان معتقدند با وجود اینکه دولت با مداخله غیرمستقیم، 
طرف عرضه را به سمت ساخت وساز در بافت فرسوده هدایت کرده  است، اما بانک ها 
در پرداخت تسهیالت بهانه گیری می کنند؛ بنابراین دلیل این بهانه جویی ها هرچه که 
هست باید برطرف شود. بافت فرسوده این ظرفیت را دارد که ساالنه 100 هزار واحد 
جدید مســکونی در دل آن ساخته شــود و اگر این هدف محقق شود، حجم عرضه 
مسکن در سال 96 نسبت به پارسال دست کم 30 درصد افزایش خواهد یافت؛ چراکه 
سال 95 حدود 300 هزار واحد مســکونی در کشور ساخته شد و درصورتی که 100 
هزار واحد نیز در بافت های فرســوده ســاخته و به این آمار اضافه شود، افزایش 30 

درصدی ساخت آپارتمان مسکونی محقق خواهد شد.
پیش شرط سوم برای انتقال بازار از فاز پیش رونق به فاز رونق مالیم که بسیاری از 
کارشناســان بر آن تاکید دارند، تعدیل انتظارات سود سرمایه گذاران ساختمانی است. 
توقع سود باال از ساخت وساز به این معنا است که سازندگان دوباره مسیر اشتباهی را 
که سال 92 پیمودند، طی می کنند به نحوی که با ساخت وساز آپارتمان های لوکس و 
بزرگ متراژ در مناطق گران قیمت شــهر، در شرایطی که تقاضای مصرفی در جاهای 
دیگری بی پاســخ مانده است، دچار مشکل حبس ســرمایه خواهند شد و واحدهای 
ساخته شده با این مشخصات، فروش نخواهد رفت. ازاین رو سازندگان باید باور کنند 
که در یک بازار طبیعی هرگز نمی توان ســودهای نجومی به جیب زد و باید به سود 

معقول قناعت کنند.
بهروز ملکی، کارشــناس مسکن با اشــاره به اینکه سازندگان مسکن به سودهای 
غیرمنطقی پیشــین که در اوایل دهه 90 نصیبشــان شد، عادت کرده اند، گفت: آنها 

اکنون باید انتظارات خود را تعدیل کنند. وی خاطرنشــان کرد: بر اثر حجم نامتعارف 
ساخت وســاز در دولت قبل، سمت عرضه مسکن فربه شــد و در اواخر دولت دهم، 
سکته ناقص کرد. سمت عرضه مانند فردی شده بود که با دریافت غذاهای انرژی زا 
)دوپینگ پول پرقدرت(، روز به روز چاق تر می شــد و نیــاز حادتری به رژیم درمانی 
پیدا می کرد. البته طبیعی اســت که برای چنین فردی خوردن غذاهای خوشــمزه، 
دل چســب تر از رژیم گرفتن اســت؛ اما نباید فراموش کرد که میزان دریافت کالری 
باید متناسب با مصرف کالری باشد. ملکی معتقد است اگر سمت عرضه مسکن پس 
از ســال 92 نیز به روند سال های 89 تا 92 ادامه می داد، آنگاه حجم خانه های خالی 
در ســال 95 به بیش از چهار میلیون واحد می رســید و سمت عرضه مسکن، سکته 

کامل می کرد.
دو گروه ناراضی از رونق بازار

کارشناسان به چند دلیل وضع حال حاضر بخش مسکن را مناسب ارزیابی می کنند. 
نخست از این  جهت که وضعیت نوسان قیمت مسکن در محدوده ای رخ  داده که هم 
برای تقاضای مصرفی مناسب است و افزایش چشمگیری نداشته و هم برای طرف 
عرضه و فروشنده ها مناســب بوده؛ چراکه به هرحال قیمت ها نوسانی بوده و اندکی 
رشد کرده اســت. از سوی دیگر حجم معامالت مســکن نیز رشد داشته است و از 
طرفی محرک های سرمایه گذاری به ویژه وام ساخت نیز می توانند در بازار نقش آفرین 
باشــند؛ اما در این وضعیت دو گروه ناراضی وجود دارد که سعی دارد القا کند شرایط 
بازار مسکن همچون وضعیت ســال های رکود است. ملکی با بیان اینکه متقاضیان 
مصرفی مسکن بی تردید از ثبات چهارســاله قیمت مسکن نهایت رضایت را دارند، 
دو گــروه ناراضی را این طور معرفی کرد: یک گروه تولیدکنندگان مســکن و صنایع 
وابسته هستند که از کاهش فعالیتشان ناراضی اند که این کاهش ناشی از بیش فعالی 
بخش مســکن طی سال های 89 تا 92 است. گروه دوم نیز سوداگران و دالالن این 
بازار هستند که خاطره ســودهای بادآورده بازار مسکن در سال های 86 تا 91 را در 

سر می پرورانند و به طور طبیعی، دل خوشی از بازار فعلی ندارند.
به  بیان  دیگر، ســفته بازان و سوداگران بازار مسکن که امید دارند در بازار متالطم 
بتواننــد از طریــق خریدوفروش مکرر ملک منتفع شــوند و نیــز بیش فعاالن بازار 
ساخت وســاز که با تشخیص غلط در ســال های 90 تا 92، تیراژ ساخت را به شکل 
نجومی باال بردند و با رفتارشــان موجب شــدند 50 درصد از ساخت وسازهای جدید 
تهران در مناطق شــمالی شــهر صورت گیرد، دو گروه ناراضی از وضعیت آرام بازار 
کنونی هســتند. بااین حال قیمت مســکن به اعتقاد کارشناسان مسکن سه محافظ 
از جنــس متغیرهای بازار دارد که اجازه جهش قیمت در ســال 96 را در این بخش 
نخواهند داد. یکی از این محافظان که بازار را از التهاب قیمتی در امان نگه می دارد، 
حجم باالی خانه های خالی اســت که شمار آن در تهران 400 هزار و در کل کشور 
بیش از 5/ 2 میلیون واحد اســت. این واحدها پشــتیبان سمت عرضه هستند و در 
دوره تغییر فاز بازار از پیش رونق به رونق مالیم که قاعدتا معامالت مســیر افزایشی 
خواهد داشــت، در تنظیم بازار ایفای نقش می کنند. اگرچه بخشــی از این خانه های 
خالی بزرگ متراژ هســتند اما واسطه های بازار ملک اعتقاد دارند همین وضع کنونی 
هم می تواند برای پاسخ به تقاضای مصرفی تا حدی قابل قبول باشد. دومین محافظ 
که ملکی از آن یاد می کند، روند کاهنده نرخ تورم اســت. ازآنجاکه رابطه معناداری 
میان نوســان قیمت مســکن و نرخ تورم عمومی وجود دارد، روند کاهنده تورم مانع 
از شــیب تند تغییر قیمت مسکن خواهد شد. درنهایت نرخ باالی سود واقعی بانکی 
نیز ســومین محافظ قیمت مسکن است که این کارشناس مسکن به آن اشاره کرد. 
نرخ ســود واقعی بانک ها در حال حاضر در حدی است که تقاضای سرمایه ای را به 
ســمت بانک جذب می کند. نرخ سود اسمی ســپرده ها نیز از نرخ سود بازدهی سایر 
بازارها و همین طور از میانگین نرخ رشد قیمت مسکن به مراتب باالتر است. بانک ها 
در حال حاضر حداقل 20 درصد ســود ساالنه به سپرده ها می پردازند و این در حالی 
است که کارشناسان عقیده دارند اگر یک سفته باز وارد بازار ملک شود، بعید است که 
بتواند بیش از 10 درصد سود کند. به این ترتیب نرخ کنونی سود بانکی را نیز می توان 

به عنوان سومین محافظ قیمت مسکن در سال جاری برشمرد.





نشریـه پنجره ایرانیـان
نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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انجام صادرات و واردات و فروش کاال در بازارهاي جهانی از ظرایف و حساســیت های خاصی برخوردار است که عدم توجه به آنها ممکن 
اســت ســرمایه گذاری های انســانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد. صادرات و واردات مانند هر کار تجاري، نیازمند آینده نگری، 
برنامه ریزی، آشــنایی با روش های علمی، تحرک الزم و جلب اعتماد تجار و بازرگانان داخلی و خارجی اســت. شرکت آوید تجارت دایا از 
جمله شرکت های ایرانی فعال در زمینه صادرات و واردات کاالست. این شرکت با سال ها تجربه و استفاده از فرصت همکاری با شرکت های 
بزرگ خارجی، بســتر مناسبی جهت صادرات و واردات کاال از مبادی اروپایی به داخل کشــور و برعکس فراهم کرده است. شرکت 
EBCT GmbH ازجمله همکاران تجاری آوید تجارت دایا در شــهر هایدلبرگ آلمان است که همکاری های نزدیکی در راستای حمل ونقل کاال 

و ارائه خدمات پولی و مالی با توجه به تحریم ها، محدودیت ها و مشــکالت فراوان بانکی، با این شــرکت داشته است. آوید تجارت دایا 
همچنین، نمایندگی رســمی چسب های صنعتی کمپانی تزا آلمان در ایران را در اختیار دارد. این کمپانی آلمانی با قدمتی بیش از 100 سال 
در تولید چسب های تخصصی tape، ارائه دهنده 7000 نوع محصول مختلف برای انواع صنایع از جمله صنایع ساختمان است. شرکت آوید 
تجارت دایا فروش و ارائه خدمات مشاوره و پس از فروش طیف وسیعی ازچسب های صنعتی تزا را در ایران پوشش می دهد. شرکت دایا 
تالش می کند همواره محصوالت تازه ای به سبد کاالیی خود بیفزاید که ارائه چسب چندکاره کمپانی تزا در همین راستا صورت گرفته است.

برای آشنایی بیشتر با شرکت آوید تجارت دایا و فعالیت های آن گفتگویی با خانم جعفری، مدیرعامل این شرکت انجام دادیم که در ادامه 
توجه شما را به آن جلب می کنیم.

اشــاره

صـادرات و واردات،
رمـز پویایـی صنعت

گفتگوی پنجره ایرانیان با
 مدیرعامل شرکت آوید تجارت دایا؛

,, ,, 
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 شرکت آوید تجارت دایا و زمینه فعالیت آن را معرفی کنید؟
شــرکت آوید تجارت دایا )سهامی خاص( یک شــرکت بازرگانی است که عمده 
فعالیتش واردات و صادرات کاالهای مجاز است. مدیران این مجموعه همگی دارای 
دانش و سوابق بســیار طوالنی در امر واردات کاالها از کشورهای اروپایی به ایران 
هســتند. این مجموعه با دارا بودن امکانات تجاری در ایران و کشور آلمان )شرکت 
بازرگانی در آلمان( و راه حل های خوب بانکی که به تسهیل مبادالت پولی در خریدها 
منجر می شود، بستری بسیار امن و راحت برای مشتریان و تامین کنندگان و شریکان 
اروپایی خود فراهم کرده اســت. امر صادرات کاال از مبادی اروپایی به ایران با توجه 
به محدودیت هایی که وجود دارد شــاید برای خیلی از سازندگان و تولیدکنندگان کار 
آسانی نبوده و دردسرهای خود را داشته باشد. همین امر باعث شده برخی سازندگان 
اروپایی تمایلی به انجام صادرات مســتقیم کاال به ایران نداشته باشند که متاسفانه 
 EBCT GmbH موضوعی آشــنا برای بسیاری از ما اســت! شرکت دایا و شرکت
که همکار تجاری ما در شــهر هایدلبرگ آلمان است، توانستند با همکاری و تالش 
فراوان بر این مشکل فائق آیند. همکاران حرفه ای ما در آلمان با تسلط کامل به اخذ 
مجوزهای گمرکی و امر صادرات کاالهای مجاز به ایران، باعث شــدند مشکلی در 

تامین، خرید و واردات کاال حتی در سخت ترین شرایط نداشته باشیم.
 درحال حاضر چه محصوالت و خدماتی توســط شــرکت شما 

عرضه می شود؟
به صورت خاص، شــرکت آوید تجارت دایا نماینده رســمی چســب های صنعتی 
کمپانی تزا آلمان در ایران اســت که فروش و ارائه خدمات مشاوره و پس از فروش 
طیف وســیع چســب های صنعتی تزا را در ایران پوشش می دهد. کمپانی تزا معرف 
حضور بسیاری از دست اندرکاران صنایع هست ولی جهت آشنایی بیشتر؛ این کمپانی 
آلمانی با قدمتی بیش از 100 سال در تولید چسب های تخصصی tape، ارائه دهنده 
7000 نوع محصول مختلف برای انواع صنایع از جمله صنایع ســاختمان و ســازه 
اســت. این شرکت در 100 کشور دنیا فعال است و 51 شــعبه در سراسر دنیا دارد. 
شــرکت تزا که 8 کارخانه تولیدی در سراســر دنیا دارد و دفتر و کارخانه مرکزی آن 
در شــهر هامبورگ آلمان است، در بخش صنعتی، دارای 76 درصد سهم بازار است. 
چسب هایی که توسط شرکت دایا در بازار ایران ارائه می شود مشخصا تولید آلمان و 
مستقیما از کارخانه هامبورگ به ایران حمل می شوند. طیف چسب های مورد استفاده 
این کمپانی در صنعت ســازه و ساختمان و پنجره وســیع و پاسخگوی جزئی ترین 
مسائل است. به همین علت ما در شرکت دایا و تزا با افتخار اعالم می کنیم که نه تنها 

ارائه دهنده چسب بلکه ارائه دهنده system solution هستیم.
 آیا برنامه ای برای ارائه محصوالت جدید به بازار دارید؟

بله قطعا همین طور هســت. در حال حاضر مشغول معرفی محصولی از تزا هستیم 
که کاربرد آن در ساخت پنجره، نمای ساختمان و اتصاالت، پروفیل های آلومینیومی و 
اتصاالت شیشه به آلومینیوم، شیشه به شیشه، شیشه به پی.وی.سی و یو.پی. وی. سی 
و ... است. این محصول نیاز سازندگان به استفاده از پرچ، پیچ و مهره را کامال از بین 
برده، سرعت انجام کار را تا چهار برابر افزایش داده و زیبایی و مقاومت سازه را باال 

می برد. این محصول در داخل ساختمان نیز کاربردهای مختلفی دارد.
 چه برنامه ای برای به روزرسانی و ارتقا سطح کیفی محصوالت 

شرکت خود دارید؟
کلیه محصوالت کمپانی تزا اســتانداردهای تاییدشــده ساختمان اروپا را دارند که 
دربخش ویژه خود قابل  ارائه هســتند. گفتنی اســت، بخش تحقیق و توســعه این 
کمپانــی به صورت مداوم در حال بروز رســانی و ارائه راه حل های جدیدتر و متعاقب 
آن محصوالت جدیدتر اســت که همین امر به افزایش وســعت پوشش بازار منجر 

شده است.
 مهم ترین مشــکالت فعلی صنف و فعالیت شــما چیست و چه 

راهکاری برای برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟
متاســفانه مشــکل بزرگی که مشاهده می شــود وجود محصوالت تقلبی و تاریخ 
گذشــته در بازار اســت که بعضا با نام و برند تزا عرضه می شــوند. عده ای اقدام به 

واردات این چسب ها از کشورهای همسایه و چین به صورت فله ای و کیلویی می کنند 
و با قیمت هایی معادل نصف قیمت محصول اصلی در بازار به فروش می رســانند که 
طبــق اظهارات خود مصرف کنندگان به هیچ وجه دارای کیفیت اصلی نیســتند. البته 
مصرف کنندگان فهیم و کســانی که به کیفیــت در کار تولیدی خود بها می دهند و 
ملزم به دریافت اســتانداردهای مربوطه کار تولیدی خود هستند به هیچ وجه مشتری 
این گونــه محصوالت تقلبی و تاریخ گذشــته با هر قیمتی نمی شــوند. امیدوار و در 
تالش هســتیم فرهنگ سازی مناسبی صورت گیرد تا مصرف کنندگان ما به جای در 
نظر گرفتن قیمت های پایین کــه نتیجه نهایی آن چیزی جز یک محصول و تولید 
بی کیفیت و فاقد استانداردهای الزم نیســت و می تواند تبعات بسیار دیگری در پی 

داشته باشد، به ارزش افزوده و بهای تمام شده تولید خود توجه داشته باشند.
 ارائه خدمات پس از فروش و مشــاوره در شــرکت شما به چه 

صورت انجام می گیرد؟
مشــاوره و خدمات پس از فروش دو عامل بسیار مهم است که توجه بسیار خاصی 
در مجموعــه ما و کمپانی تزا به این دو مهم صورت می گیرد. معتقد هســتیم ارائه 
مشاوره صحیح و اصولی به مشتری است که به یک خرید درست و در نهایت تولید 
بی نقص منجر می شــود. همچنین به کار بردن محصول درســت در جای درست و 
با کاربرد درســت اســت که به خودی خود باعث درخشیدن و جا افتادن آن محصول 
می شــود. گاهی مشــاهده می کنیم شکایتی از محصولی می شــود و بعد از بررسی 
متوجه می شــویم که کاال به خودی خود دارای هیچ اشــکالی نیست ولی کاربری آن 
صحیح نبوده یا مناســب آن کار خاص نبوده است؛ بنابراین قبل از فروش محصول، 
خود را ملزم به ارائه مشاوره های الزم، دریافت اطالعات مکفی از مشتری، پردازش 
آن اطالعات و ارائه نمونه و تســت آن می دانیم. این حلقه ارتباطی با مشتری بعد از 
انجام فروش پایان نمی پذیرد بلکه با خدمات پس از فروش تداوم می یابد. مشاوران و 
مهندسان آموزش دیده شرکت دایا همواره خود را همراه مشتریان می دانند و هرکجا 
الزم باشــد مهندســان کمپانی تزا نیز در کوتاه ترین زمان ممکن در سایت مشتری 

حضور خواهند یافت.
 برگزاری نمایشــگاه های تخصصی چه میزان در بهبود وضعیت 

صنعت تاثیرگذار است؟
برگزاری نمایشگاه های تخصصی بسیار تاثیرگذار خواهد بود به دلیل اینکه در قرنی 
به سر می بریم که تبلیغات شرط الزم موفقیت است. البته الزم است اطالع رسانی های 
کامل در خصــوص نمایشــگاه های تخصصی صورت گیرد ودســته بندی های آن 
به درستی انجام شــود تا برای مراجعان گیج کننده نباشد. نمایشگاه ها همیشه مکانی 
بوده اســت که بازدیدکنندگان توانسته اند محصوالت مورد نظر خود را بیابند. در این 
راســتا فکر می کنم که مطبوعات و نشریات نیز سهم بسزایی در تبلیغ نمایشگاه ها و 

اطالع رسانی آنها به مخاطبان خود دارند.
 مهم ترین دغدغــه ذهنی تان برای ادامــه کار و فعالیت در این 
صنعت چیست؟ دولت و برنامه های حمایتی آن، چه نقشی در کاهش 

و رفع این دغدغه هامی تواند داشته باشد؟
مهم ترین دغدغه ای که در حال حاضر برای بسیاری از فعاالن اقتصادی وجود دارد 
قطعا بهبود شرایط اقتصادی کشور است. متاسفانه طی سال های اخیر، مشکالتی که 
وجود داشت باعث شد ســیل عظیمی از محصوالت بی کیفیت از برخی کشورها به 
ســمت ایران سرازیر شود. قاچاق و واردات بدون مجوز کاال نیز از دیگر عواملی بود 
کــه رقابت قیمتی را برای فعاالن اقتصــادی که تمامی فعالیت خود را کامال قانونی 
انجام می دهند، دشــوار کرده و به چالش کشــیده بود. وضعیت ارز و نوســان های 
غیرقابل  پیش بینی آن نیز از جمله مواردی بود که به طور مســتقیم کاالهای وارداتی 

و واردکننده را هدف می گرفت.
قطعا انتظار می رود سیاســت های آتی دولت نقطه پایانی باشد بر تمامی مشکالت 
یادشده تا تولیدکننده و مصرف کننده ایرانی امکان استفاده از کاالی باکیفیت جهانی 
را در چارچوب های اســتاندارد آن داشته باشــد و در نهایت به ایجاد بازارهای جدید 

صادراتی برای محصوالت تولیدی منجر شود.



















درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

آگهی استخدام
شرکت )GSA(  اولین تولید کننده یراق آالت در و پنجره 
در ایران جهــت تکمیل کادر خود به یــک نفر کارمند 

بازرگانی نیازمند است.
تلفن: 26910385 ـ 26910416 ـ 26910397

آگهی استخدام
به تعــدادی بازاریاب در و پنجــره آلومینیوم )نرمال و 
ترمال بریک( و یو.پی.وی.ســی، خانم یا آقا برای تهران و 

اطراف نیازمندیم.
موبایل: 09125764189

آگهی فروش

یک ست کامل دستگاه رول فریمینگ در حد تو به فروش می رسد.

موبایل: 09115121973        09113710677

آگهی فروش

دستگاه کوره سکوریت کارکرده به فروش می رسد. 

موبایل: 09136480321

آگهی استخدام
شــرکت پنجره عایق پردیس جهت تکمیل کادر فروش 
خود به مدیر بازاریابی و تعدادی کارشناس فروش نیازمند 

است. 
تلفن: 22977175 ـ 22977013

نیازمندی های پنجره

آگهی فروش
یک کارخانه تولید پروفیل در و پنجره UPVC با ســه 
خط تولید، آماده راه اندازی )فروش دستگاه ها یا مشارکت 

افراد متخصص در تولید( 
موبایل: 09389377080 

آگهی استخدام شرکت ونوس شیشه 
شرکت ونوس شیشــه تولید کننده شیشه ساختمانی 
و خودرویــی در ایــران واقــع در شــهرک صنعتی 
شمس آباد،جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط 

زیر دعوت به همکاری می نماید: 
رئیس حسابداری صنعتی،مدیریت بودجه و گزارشات

 حداقل کارشناسی رشته های حسابداری/مهندسی مالی
 مسلط به قوانین مالیاتی/ بیمه/ حسابداری/ حسابرسی

 حداق 5 سال سابقه کار در زمینه حسابداری صنعتی
کارشناسی ارشد بازرگانی خارجی

 حداقل کارشناســی رشــته های مدیریت/ اقتصاد/
حسابداری/زبان انگلیسی
 مسلط به زبان انگلیسی

 مسلط به قوانین تجارت/ بیمه/ امور مربوط به حمل و نقل
 حداقل 5 سال سابقه کار در زمینه بازرگانی خارجی

کارشناس تحقیق توسعه محصول و بازار
 حداقل کارشناسی رشته های مهندسی شیمی/ مواد/

عمران/  مکانیک/فیزیک محض
 مسلط به زبان انگلیسی)خواندن و نوشتن(

 توان نگارش و نویسندگی
 R&D حداقل 3 سال کار در زمینه 

کارشناس ارشد حسابداری فروش
 حداقل کارشناسی حسابداری

 مهارت در زمینه استاندارد های مرتبط با حسابداری فروش
 توان تجزیه و تحلیل باال 

 حداقل 5 سال سابقه کار در زمینه حسابداری و فروش
کارشناس آزمایشگاه

 آقا/خانمـ  لیسانس رشته های علوم  پایه/ صنایع و فنی 
و مهندسی 

 آشنا با الزامات و استاندارد های کنترل کیفیت 
office مسلط به 

متقاضیان تا تاریخ 1396/03/20 مهلت دارند، با هماهنگی 
قبلی از طرق شــماره 9-56233200 داخلی 157 ضمن 
حضور در محل کارخانه پرسش نامه استخدامی را تکمیل 
و مراحل آزمون اســتخدامی را انجام دهند و همچنین 
می توانند به آدرس ایمیــل  hrs@venusglass.net   با 
درج عنوان شــغلی در subject ایمیــل رزومه خود را 

ارسال کنند.
دارا بودن سرویس ایاب و ذهاب از تهران و محل کارخانه   
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