






























































































 مقاله ها و دیدگاه های مندرج لزوماً بیانگر  
دیدگاه ماهنامه پنجره نیست. 
 نشریه در انتخاب و ویرایش متون آزاد است. 
 استفاده از مطالب و آگهی های نشریه بدون مجوز
 کتبی و یا ذکر ماخذ قابل پیگرد قانونی می باشد.



نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سـازی انــرژی

 مقاله ها و دیدگاه های مندرج لزوماً بیانگر  
دیدگاه ماهنامه پنجره نیست. 
 نشریه در انتخاب و ویرایش متون آزاد است. 
 استفاده از مطالب و آگهی های نشریه بدون مجوز
 کتبی و یا ذکر ماخذ قابل پیگرد قانونی می باشد.

صاحب  امتیاز: مؤسسه پنجره ارتباط ایرانیان

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره: امیر شیری 

سردبیر: احسان مصحفی

همکاران تحریریه: احمد جهان بین

همکاران تحریریه این شماره: شهرام علیزاده، منصور مرادی حقیقی

آالله عشقی صنعتی 

مدیر تبلیغات: عاطفه شفقت

بخش تبلیغات: مهدی ملکی، اشکان شفقت 

 طراح و صفحه آرا: کیوان یزدانی

امور مشترکین: نگین سعیدی

چاپ: صنوبر

لیتوگرافی: نوید 

صحافی: ستایش

تیراژ: 7000 نسخه 

نشانی دفتر نشریه: بزرگراه اشرفی اصفهانی، پایین تر از 

همت، کوچه خان بابایی، پالک 8، واحد 45

تلفکس: 44489429-33  

www.panjereh-iranian.com
panjereh.iranian@gmail.com
panjereh_magazine@yahoo.comv

ماهنامه اطالع رسانی، خبری، تحلیلی، آموزشی  و پژوهشی

سال دهم / شماره 115 / اردیبهشت 96

در این شماره می خوانید:

تولید و اشتغال  زیربنای اقتصاد مقاومتی...........................................................................................................  46  

اخبـار صنعت پنجره................................................................................................................................................... 48

اخبـار ساخت و ساز................................................................................................................................................... 57

اخبار انرژی..................................................................................................................................................................... 66

اخبار فناوری................................................................................................................................................................... 72

اخبار معماری................................................................................................................................................................. 76

--------------------------------------------------- صفحه 153- 86 بخش پروفیل

سومین همایش انبوه سازان استان تهران با حمایت هافمن برگزار شد............................................ 88

همایش خانواده بزرگ آتاتک برگزار شد ......................................................................................................... 92

نخسـتین هـمایش ملـی ساخت وساز و رونق اقتصادی باحمایت هـافمن .................................... 96

100 .............................................................................. گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از مجموعه وین تک

تجلیل از وین تک و کارآفرینان برتر کشور..................................................................................................... 122

----------------------------------------------- صفحه 169- 154  بخش در و پنجره

156 .................................. مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی. وی.سی برگزار شد

---------------------------------------------- صفحه 179- 170 بخش ماشین آالت

------------------------------------------------ صفحه 220- 180  بخش یراق آالت

همایش بزرگ آکادو در هتل آزادی..................................................................................................................... 182

186 ......................................................................................................................................... ساتیان فامیلی چیست؟ 

221 .............................................................................................................. پرواز اژدها بر فراز بازار مسکن ایران

222 ... بخش چهارم از ضابطه 714بارهای وارده بر اجزاء نما و معیارهای پذیرش )قسمت اول( 

228 ...................................................................................................................................... خروج ساخت وساز از کما

جزییات مسکن اجتماعی ابالغ شد....................................................................................................................230

بخش ملزومات------------------------------------------------- صفحه 241- 232

242 ---------------------------------------------------------- نیازمندی های پنجره



www.panjereh-iranian.com

 بــدون تردید یکی از دغدغه های جامعه امروز مشــکالت اقتصادی 
اســت. هرچند دولــت تدبیر و امید در این ســال ها تمامی تالش خود 
را برای جبران خســارت های گذشــته به خــرج داده و به موفقیت های 
چشــمگیری نیز نائل آمده اســت، اما برون رفت از این رکود اقتصادی 
به واسطه حجم خرابی ها، تاثیرات برجای مانده از تحریم ها و نیز وضعیت 

خطیر کشورمان در جامعه بین الملل، راهکاری بدیع را می طلبید. 
از همین رو بــود که مقام معظم رهبری، برای نخســتین بار نظریه 
اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده و سال 1395 را »اقتصادمقاومتی؛ اقدام 
و عمل« خواندند. این نامگذاری بیشــتر ناظر بر اجرای سیاســت های 
کلی اقتصاد مقاومتی بود که ایشــان پیش تردر 24 بند به روسای قوای 
ســه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ کرده بودند. در 
همین ســال نیز ســتادی برای اقدام و عمل به خواست ایشان توسط 

مسئوالن تشکیل شد که دستاوردهایی نیز داشت.
اما روشــن اســت که این راه باید ادامه پیدا کند تا بتوان ثمره آنچه 
کاشــته شده را برداشت. از این رو مقام معظم رهبری با تیزبینی خاص 

خود امســال را نیز سال »اقتصاد مقاومتی، تولیدـ اشتغال« نامیدند تا با 
تداوم حرکت در این مســیر در وضع معیشت مردم بهبود حاصل شده و 
اهداف مورد نظر تحقق یابند. در واقع با توجه به گستردگی ابعاد نظریه 
اقتصاد مقاومتی، باید تدبیری اندیشیده می شد تا حوزه های خرد و کالن 

اقتصاد بر اساس این نظریه صورت بندی شده و هدایت شوند.
همانطور که ایشــان در پیام نوروزی خود فرمودند: »اقتصاد مقاومتی 
یک مجموعه اســت؛ این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی 
مورد توجه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشا اثر نباشد؛ من عالج را 
در این می بینم که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر 
نقطه  کلیدی و مهمی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم، و از مسئوالن 
و افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهیم که همه  همت خود را روی آن 
نقاط کلیدی متمرکز کنند؛ به نظر من عالج در این است که این نقطه  
کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم. به اعتقاد من این نقطه  کلیدی 
عبارت اســت از تولید، تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتا اشتغال جوانان؛ 

این ها آن نقاط کلیدی اصلی است«.

تولیدواشتغال
زیربنایاقتصادمقاومتی
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به جرات می توان گفت که این دو نقطه یعنی تولید داخلی و اشــتغال دو بال پرواز 
برای اقتصاد مقاومتی و موتور محرکــه آن خواهند بود. اقتصاد مقاومتی که مبتنی 
بر دو مقوله مهم درون زایی و برون نگری است، مسلما بدون به جریان افتادن چرخ 

صنعت و نیز استفاده از نیروی پرتوان جوانان میسر نخواهد بود.
به نظر می رســد، تالش های بی دریغ دولت تدبیر و امید که در این سال  مصروف 
تحقــق ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بازگرداندن رشــد اقتصادی شــده بود، 
در حال حاضر بســتر مناســبی را برای جان بخشــیدن به حوزه تولید فراهم آورده 
است. اتخاذ نگاهی مولد و خوداتکا، اصالح قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی، 
حمایــت از تولیدکننــدگان داخلی و افزایش قدرت رقابتی آنان، از میان برداشــتن 
موانع صادراتی و افزایش سطح مناســبات تجاری خارجی و ارتقای سطح دانش و 
فناوری های مورد استفاده تولیدکنندگان، را می توان گام هایی موثر در جهت دمیدن 

روح در کالبد نیمه جان تولید به شمار آورد.
باید اذعان داشــت که برای برون رفت از وضعیت اقتصادی موجود و حتی بهبود 
پایدار معیشــت مردم، هیچ راهی به جز رونق بخشیدن به بخش تولید وجود ندارد؛ 
و امروز که شرایط بیش از گذشــته مهیا شده و نرخ رشد لجام گسیخته تورم مهار 
شــده و رشد اقتصادی منفی کشور خوشبختانه روندی مثبت و صعودی یافته است، 
بهترین زمان بــرای برنامه ریزی کالن و همه جانبه جهت تحول در حوزه تولید فرا 
رســیده اســت. به ویژه آنکه این روزها خبرهای امیدوار کننده ای از افزایش میزان 
سرمایه گذاری های خارجی در کشورمان به گوش می رسد. اخیرا علی طیب نیا، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی اعالم کرده اســت که میزان سرمایه گذاری خارجی در بازار 
سرمایه با رشد 1328 درصدی، از حدود 870 میلیارد  ریال در سال 1391 به 12 هزار 
و 530 میلیارد ریال در اسفند ماه 1395 افزایش یافته است.  این تحوالت را باید به 

فال نیک گرفت و از این موقعیت حداکثر بهره برداری را به عمل آورد.
از سوی دیگر کاهش ضریب بیکاری و افزایش فرصت های شغلی یکی از ارکان 
اصلی اقتصاد مقاومتی محســوب می شــود. اقتصاد مقاومتی که بر درون زایی تکیه 
دارد، بدون تردید بدون اشتغال زایی و کاستن از میزان بیکاری کشور محقق نخواهد 

شد. متاســفانه در دوران تحریم به دلیل مشکالت متعدد از جمله بحران اقتصادی 
ناشی از اتخاذ سیاست های غلط، نبود فرصت و امکان ورود تجهیزات و ماشین آالت 
جدید و از همه مهم تر مواد اولیه از کشــورهای صاحب نام در این زمینه باعث شد 
تا بنگاه ها و صنایع تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل شــوند یا دســت به تعدیل 

نیرو بزنند. 
از این رو امروزه یکی از معضالت قابل توجه در کشــور باال بودن میزان بیکاری 
اســت. در نتیجه دولت امروز وظیفــه خطیری پیش رو دارد تا بــا اتخاذ تدابیری 
راهگشا در حفظ نیروهای انســانی که مهم ترین سرمایه های اقتصادی و اجتماعی 

هر کشوری محسوب می شوند، تالش کند.
روشــن اســت که بهبود وضعیت تولید و اشــتغال زایی اگر در چارچوب اقتصاد 
مقاومتی برنامه ریزی و جهت دهی شوند، تاثیری متقابل بر یکدیگر داشته و ارتقای 
هر کدام می تواند باعث ارتقای دیگری شــود. البته در این مســیر باید نگرشی تازه 
اتخاذ شــود و به شیوه های ســنتی و ناکارآمدی چون پرداخت یارانه اتکای چندانی 
نشود. مسلما مهم ترین عامل برای حمایت از تولید، جلب مشارکت مردمی و افزایش 
اقبــال به کاالهای تولید داخــل در بازارهای داخلی و خارجی اســت. در غیر این 
صــورت پرداخت های قطره چکانی و بدون هدف و فراگیر یارانه های دولتی که این 
روزها مهم ترین مطالبه فعاالن اقتصادی است، نمی تواند عالج این مشکل اقتصادی 

کشور باشد. 
ســخن آخر اینکه اشــتغال و تولید از ملموس ترین و عینی ترین محورها و ارکان 
اقتصاد مقاومتی به شمار می آید که سیاست گذاری بر مبنای این ارکان و تحقق این 
سیاست ها به طور مستقیم در معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار خواهد بود؛ از سوی 
دیگر این روند باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی و افزایش صادرات و افزایش ورود 

ارز به کشور عزیزمان خواهد شد.
امید اســت تا مسئوالن از رهنمون های مقام معظم رهبری استفاده کامل ببرند و 
نامگذاری این ســال را به مقدمه ای برای تحول در وضعیت اقتصادی و بازگرداندن 

رونق به بخش تولید تبدیل سازند.
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پنجره ایرانیان فرا رســیدن سال نو و دمیده شدن روح طراوت در کالبد طبیعت را 
به تمامی هم وطنان عزیز، به ویژه اهالی صنعت در و پنجره شادباش می گوید و آرزو 
می کند سال 1396 خورشیدی، سالی سرشار از شادکامی، بهروزی و رونق اقتصادی 

برای همه شما عزیزان و همراهان همیشگی پنجره ایرانیان باشد.

پنجره ایرانیان: شــرکت نگار کیمیا با همکاری شــرکت افرنــگ صنعت خدمات 
حمل ونقل تضمینی و در و پنجره، به خصوص شیشه وصنایع وابسته را ارائه می کند.
مهندس صــراف در گفتگو با پنجره ایرانیان اعالم کرد، شــرکت نــگار کیمیا با 
همکاری شــرکت افرنگ صنعت که بیش از یک دهه سابقه و تجربه در این صنعت 
دارد در راســتای پیشرفت و توسعه ساخت ساز و نمایان تر شدن اهمیت صرفه جویی 
در مصرف انرژی و لزوم رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان اقدام به راه اندازی 
گروه خدمات ویژه حمل ونقل شیشه و... برای استفاده در پنجره های یو.پی.وی.سی 

و آلومینیوم با شیشه های چند جداره را در شهر تهران کرده است.
وی افزود: بــه دلیل نابســامانی ها و چالش هایی که غالبا بعــد از تنظیم قرارداد 
فــروش در فرآیند خدمات حمل ونقل شیشــه برای تولیدکننده و مشــتری به وجود 
می آید، نیاز به اســتفاده از گروه حمل ونقل تخصصی به خصوص  شیشــه و برخی 
مصالح ساختمانی و صنعتی حساس که در حمل ونقل دچار صدمه می شوند احساس 
می شــود. بر همین اساس ما تصمیم گرفتیم این خدمات را با شرایط تضمینی برای 
تمامی تولیدکنندگان و ســازندگان در و پنجره، انبوه ســازان، شرکت ها، مجریان و 

دست اندرکاران صنعت ساختمان انجام دهیم.
مهندس صراف در ادامه مهم ترین اقدامات این گروه خدماتی را چنین برشــمرد: 
تسهیل در مراحل نصب و جلوگیری از خسارت هزینه های اضافی که پس از معرفی 
پروژه بازدید و بررســی و شناسایی برای کدگذاری تمام درگاه ها در هر طبقه جهت 

اندازه گیــری نهایی و تهیه گزارش به کارخانــه، بازدید مجدد پروژه و هماهنگی دو 
روز قبل از بارگیری جهت تحویل گرفتن محل اختصاصی از مدیر پروژه جهت انبار 
کردن پنجره ها به صورت اریب حداکثر 10 پنجره و شیشــه، هماهنگی با تیم نصب 
جهــت زمان اعزام و آمــاده بودن محل درگاه ها جهت نصــب و رفع موانع از قبیل 
کف سازی، داربست، گچ کاری و مهار داربست های داخل درگاه ها، بارگیری پنجره ها 
و حمل به صورت استاندارد با داشتن حفاظ بین پنجره ها برای جلوگیری از ساییدگی 
و تغییر شکل، بارگیری شیشــه ها 24 ساعت بعد از تولید به روش کامال حرفه ای و 

استاندارد با خودرو مخصوص بدون کوچک ترین آسیب تا محل نصب.

پنجره ایرانیان: شــرکت آتاتک با توجه به افزایش تولید خود در سال 1396، برای 
توزیع پروفیل های تولیدی خود در استان های فاقد نمایندگی از سراسر کشور نماینده 

فعال می پذیرد.
منوچهر قادریان مهربانی، مدیر بازاریابــی و تبلیغات آتاتک، در گفتگو با خبرنگار 
پنجره ایرانیــان ضمــن اعالم این خبر، اظهار داشــت: با توجه بــه افزایش تولید و 
درخواســت های مکرر مونتاژکاران کشور، شــرکت آتاتک تصمیم گرفت با اعطای 
نمایندگی فروش پروفیل آتاتک به استان هایی که نمایندگی آتاتک ندارند، دسترسی 

به این محصوالت را برای کلیه مونتاژکاران در نقاط مختلف کشور تسهیل سازد.
وی در ادامــه افزود: آتاتک با در نظر گرفتن این هدف و همچنین جهت توســعه 
بازار پروفیل خود از همکاران فعال در صنعت در و پنجره در سراســر کشــور دعوت 

به همکاری می کند.
گفتنی است، عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر می توانند با آقای  مهربانی، 

مدیر بازاریابی آتاتک تماس بگیرند.

فرخنده میالد بهار مبارک

ارائه خدمات حمل ونقل تخصصی شرکت نگار کیمیا با همکاری افرنگ صنعت

آتاتک از سراسر کشور نماینده فعال می پذیرد
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گروه خبری پنجره ایرانیان روز 16 اسفند 1395 از مجموعه بزرگ وین تک بازدید کرد.
بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.ســی کشــور روز 16 اســفندماه میزبان 
مدیرعامل و گروه خبری پنجره ایرانیان بود. در این ســفر یک روزه به شهر تبریز، گروه خبری 

از بخش  های متعدد مجموعه وین تک بازدید به عمل آورده و گفتگوهایی را با مدیرعامل، مدیر 
فروش و مدیران دیگر این مجموعه انجام داد.

گفتنی است مشروح این گزارش در همین شماره به چاپ رسیده است.

اخبار شرکت وین تک

بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از بزرگ ترین تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی کشور



11
ه 5

ـار
شم

  9
ت 6

هش
دیب

 ار
هم 

ل د
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ
ره 

نج
ت پ

صنع
ار 

خبـ
ا

54

پنجره ایرانیان: در هفتمین همایش تجلیل از کارآفرینان برتر کشــور که پنجشــنبه 
19 اســفندماه 1395 در سالن همایش های صدا و ســیما برگزار شد، با حضور مقامات 

عالی رتبه از شرکت وین تک و برترین کارآفرینان کشور تقدیر شد.
بــه گزارش خبرنگار پنجــره ایرانیان، رضا زرگر، مدیرفــروش وین تک به نمایندگی 
از طرف این شــرکت در هفتمین جشــنواره تجلیل و تقدیر از کارآفرینان برتر به روی 
صحنه رفت و لوح و تندیس کارآفرین برتر را از دستان دکتر صالحی و عباس عراقچی 

دریافت کرد.
هفتمین جشــنواره تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشتغا  ل آفرین با حضور و سخنرانی 
سیدعباس عراقچی، علی صالحی، مصطفی کواکبیان و حسین گروسی در محل دائمی 

همایش های صدا و سیما برگزار شد.
علی اکبر صالحی رییس ســازمان انرژی اتمی در این مراســم، با بیان اینکه امید از 
عناصر محرکه جامعه اســت اما متاســفانه نمی دانم به خاطر انتخابات یا مسایل حزبی 
چرا برخــی ناامیدی را در جامعه تزریق می کنند، گفت: این  ها که انتقاد می کنند بگویند 
چه کار باید می کردیم که نکردیم. مثال باید 20 هزار ســانتریفیوژ را حفظ می کردیم که 
البته حرف در این زمینه هم زیاد اســت. ما امروز ذخایر غنی اورانیوم داریم و در آینده 
هم مقادیر بیشــتری اورانیوم )حدود 950 تــن( خریداری می کنیم که به امید خدا آقای 
عراقچی در مذاکراتی که دارند مشــکالت بر ســر راه خرید آن را که به خاطر انتخابات 
آمریــکا و تصمیمــات خانم تراز می به تاخیر افتاده حل کننــد. صالحی با بیان این که 
کلید طالیی خاورمیانه یقینا در ایران اســت اظهار کرد: ما مشکالت اقتصادی داریم اما 

بسیاری نمی خواستند ما به اینجا برسیم، اما به لطف خدا رسیدیم.
عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین  المللی وزارت خارجه در هفتمین جشــنواره 
تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشتغا  ل آفرین با اشاره به تاثیر برجام در حوزه  های مختلف 
کشور از برجام به عنوان عاملی برای رشد و بلوغ سیاسی کشور یاد کرد و با اشاره به تاثیر 
برجام در سیاســت خارجی ایران گفت: برجام در حوزه سیاســت خارجی کشور توانست 
چهره ایران را در جهان تغییر دهد. معاون ظریف با بیان اینکه برنامه هسته ای به  خوبی 
بعــد از برجام ادامه دارد از خدمات و نقش  آفرینی دکتر علی اکبر صالحی قدردانی کرد و 
گفت: صالحی یکی از برجسته ترین دانشــمندان هسته ای کشور است که در مذاکرات 
بســیار اثرگذار بودند. وی گفت: در حوزه بانکی وضعیت هنوز عادی نشده است اما این 
عادی نشــدن به خاطر برجام نیست و مشکالت غیر برجامی باعث شده تبادالت بانکی 

ما به حالت عادی باز نگردد. البته ما بن بستی هم در روابط بانکی نداریم.
مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس شــورای اســالمی نیز در این مراسم  با تاکید بر 
این که فساد در اقتصاد جدی ترین دغدغه ماست، درباره نقش مهم کارآفرینان در تحقق 
اقتصــاد مقاومتی  گفت: یک صدم رانت خواری که در دولت شــکل می گیرد در بخش 
خصوصی دیده نمی شود. آن هم به این دلیل که بخش خصوصی تالش می کند تا بتواند 

حداقل سود را کسب کند.

گفتنی است، مشروح این گزارش در همین شماره به چاپ رسیده است.

تجلیل از وین تک و کارآفرینان برتر کشور
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پنجره ایرانیان: چهارمین همایش رعایت حقوق مصرف کنندگان در اسفندماه 1395 برگزار 
شــد و به کاوه خداپرســت، مدیرعامل شــرکت وین  تک گواهینامه و تندیس رعایت حقوق 

مصرف کنندگان استان تهران اعطا شد.
چهارمین همایش اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان استان تهران، 
بــا معرفی 54 واحد تولیدی و صنعتی برتــر در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان، در هتل 

اسپیناس برگزار شد.
در همایــش رعایــت حقــوق مصرف کننــدگان که هرســال در راســتای تکریم حقوق 
مصرف کنندگان و احترام به اصول مشــتری مداری در ســطح استانی و ملی از سوی وزارت 
و ســازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود، از تولیدکنندگان برتر در زمینه احترام به 

حقوق مصرف کننده، با اعطای گواهینامه و تندیس ویژه، تقدیر می شود.
این همایش 15 اسفند 1395 با حضور مهندس هاشمی، استاندار تهران و شهرام میرآخور، 
معاون ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور و چندی از مقامات 
بلندپایه این وزارتخانه در هتل اسپیناس تهران برگزار شد. کاوه خداپرست، مدیرعامل شرکت 
وین  تک در مراسم اهدای تندیس حضور داشت و گواهینامه و تندیس شرکت برتر در همایش 

رعایت حقوق مصرف کننده را دریافت کرد.
گفتنی اســت، شرکت وین  تک ازجمله نخستین شــرکت های فعال در زمینه پروفیل های 
یو.پی.وی.ســی بوده که پس از ارزیابی  های صورت گرفته از ســوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت موفق به اخذ نشــان اســتاندارد ملی و گواهی کیفیت مرکز تحقیقات مسکن، وزارت 
راه و شهرســازی شده است. این مجموعه با همکاری شــرکت سهامی بیمه ایران به عنوان 
قدیمی ترین شــرکت بیمه کشــور کلیه محصوالت تولیدی خود را تحت پوشــش بیمه نامه 

تضمین کیفیت این شرکت قرار داده است.

اعطای گواهینامه و تندیس واحد برتر به وین تک
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پنجــره ایرانیــان: دومین همایــش اعطــای گواهینامه اســتانی رعایت حقوق 
مصرف کنندگان آذربایجان شــرقی در تبریز برگزار شد 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 
مشــتری، خدمات پس از فــروش، رعایت ضوابط فروش اقســاطی، پیش فروش و 
اســتفاده از بسته بندی بهداشتی از جمله معیارهای انتخاب واحد حامی مصرف کننده 

در این همایش بودند.
در این همایش حســین نجاتی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شرقی؛ سید داوود موسوی، معاون رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان کشور؛ سعید شبستری، معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرق؛ 

و آیت اهلل محسن مجتهد شبستری امام جمعه تبریز به ایراد سخنرانی پرداختند.
در بخشــی از این برنامه به مهندس محمد حمیدیه مدیرعامل هافمن گواهینامه 

استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان اعطا شد.
گفتنی است، مشروح گزارش این همایش در همین شماره به چاپ رسیده است.

اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان آذربایجان شرقی به هافمن

اخبار شرکت هافمن
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پنجره ایرانیان: جوایز جشــنواره داغ پروفیل های یو.پی.وی.سی و همچنین جوایز 
قرعه کشی مصرف کنندگان پروفیل استاندارد ایرانی توسط شرکت هافمن اهدا شد.

جوایز مربوط به »جشــنواره داغ پروفیل های یو.پی.وی.ســی« و همچنین جوایز 
»قرعه کشــی مصرف کنندگان پروفیل استاندارد ایرانی« روز چهارشنبه 25 اسفندماه 
95 طی مراســمی در محل کارخانه هافمن توســط محمد حمیدیه، مدیرعامل این 

مجموعه به برندگان اهدا شد.
طبق این گزارش، جشــنواره داغ پروفیل های یو.پی.وی.سی مختص کارگاه های 
دارای گواهینامــه نمایندگــی هافمن بود که در ابتدای فصل پاییز با اطالع رســانی 
گسترده این جشنواره برای مصرف کنندگان پروفیل هافمن آغاز و قرعه کشی جوایز 
آن هم زمان با روز پایانی نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته تهران در غرفه 
هافمن انجام شد. جوایز در نظر گرفته شده برای این جشنواره، 2 دستگاه خودرو، 40 

عدد سکه بهار آزادی برای 4 نفر و یک سفر کیش بود.
عالوه بر این جشنواره، هافمن طی روزهای برگزاری نمایشگاه، جشنواره ای برای 
مصرف کنندگان پروفیل اســتاندارد ایرانی باهدف حمایت و فرهنگ سازی استفاده از 
تولیدات اســتاندارد داخلی نیز برگزار کرد که تمامــی مصرف کنندگان پروفیل های 
استاندارد ایرانی با هر برندی امکان شرکت در قرعه کشی و بهره مندی از این جوایز 
نفیس را داشــتند. برای این جشنواره نیز که با استقبال بسیار زیادی همراه شد، یک 

دستگاه خودرو و 3 سفر مالزی در نظر گرفته شده بود.
این جوایز طی مراسمی که با حضور مدیران شرکت هافمن، نمایندگان شهرستان ها 
و جمعی از فعاالن صنعت در و پنجره همراه بود، به برندگان خوش شانس اهدا شد.

اهدا جوایز جشنواره مصرف کنندگان پروفیل استاندارد ایرانی و جشنواره داغ هافمن
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پنجره ایرانیان: شــرکت برین یراق، دستگیره های باریک فانتزی در و پنجره یو. پی. وی.
سی را در رنگ های مختلف به بازار عرضه می کند.

این دســتگیره ها که از جمله دســتگیره های فانتزی بازار یراق آالت در و پنجره یو.پی.
وی.ســی هستند، در رنگ های مختلف ســفید و قهوه ای و با ظاهری بسیار زیبا طراحی 

شده اند. برین یراق در راستای ارائه محصوالت باکیفیت، ایجاد تنوع و تکمیل سبد کاالیی 
یراق آالت در و پنجره خود، اقدام به تهیه و عرضه این محصول به بازار کرده است.

گفتنی است، برین یراق ازجمله فعال ترین شرکت های حاضر در بخش یراق آالت در و 
پنجره یو.پی.وی.سی است که در بازار آهن شادآباد فعالیت می کند.

پنجره ایرانیــان: شرکت تورآسا نمایندگی انحصاری توری پلیسه LG کره در ایران 
را به دست آورد.

شرکت مهندسی بازرگانی تورآسا که از سال 1388 درزمینه تولید انواع توری در و 
پنجره فعالیت می کند، هم اکنون با تکمیل فرآیند تولید، فعالیت خود را درزمینه تولید 
انواع توری های ثابت، رولینگ، پلیســه اعم از پلیسه معمولی و پلیسه آنتی باکتریال 

)قابل شستشو(، مگنتیک، لوالیی و... گسترش داده است.
تورآســا در همین راستا نمایندگی توری های پلیسه با برند LG کشور کره را نیز به 

دست آورده و آمادگی دارد این محصوالت را به بازار ایران ارائه دهد.
گفتنی اســت، تورآســا با به کارگیری نیروی کاری و انباری به مســاحت 1400 
مترمربع، تحویل کاال به دست مشتری را در مدت زمان دو روز کاری انجام می دهد.

پنجره ایرانیان: نمایشــگاه بین المللی صنعت شیشه و صنایع وابسته خردادماه سال 
96 در پکن، پایتخت چین برگزار می شود.

این نمایشگاه که از بزرگ ترین نمایشگاه های صنعت شیشه در دنیا است از 3 تا 6 
خردادماه 1396 )24 تا 27 می 2017( به مدت 4 روز در اکسپو پکن برگزار می شود.
در این نمایشــگاه 815 شرکت از 27 کشور ازجمله، ایتالیا، آلمان، فرانسه، فنالند، 
انگلستان، هلند، ژاپن، کره، هند و چین حضور دارند و آخرین ماشین آالت، محصوالت 
و دستاوردهای خود در صنعت شیشه را به نمایش می گذارند. همچنین 23000 نفر از 

80 کشور جهان از این نمایشگاه بین المللی دیدن می کنند.
انواع محصوالت صنعت شیشه، ماشــین آالت و خطوط تولید شیشه های تخت و 
ظروف شیشــه ای، تجهیزات پردازش انواع شیشه، شیشــه های خاص، شیشه های 
خورشــیدی، انواع فراورده های نسوز، مواد اولیه و لوازم جانبی صنعت شیشه ازجمله 

زمینه هایی است که در این نمایشگاه به آنها پرداخته می شود.

عرضه دستگیره های فانتزی توسط برین یراق

تورآسا نماینده انحصاری توری پلیسه LG کره در ایران

نمایشگاه صنعت شیشه پکن 2017
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پنجره ایرانیــان: ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللــی عمران و صنعت ســاختمان کیش، 
اردیبهشت ماه سال 1396 در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی عمران و صنعت ســاختمان کیــش از تاریخ 12 تا 15 
اردیبهشت ماه سال 1396 در جزیره زیبای کیش برگزار می شود. در این نمایشگاه ماشین آالت 
و تجهیــزات عمرانی، فناوری و خدمات در زمینه عمران و ســاختمان و با هدف تعامل بین 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مصالح ســاختمانی در دو بخش ساختمانی و عمرانی شامل 
لوله و اتصاالت، تاسیسات گرمایشی و سرمایشی، مصالح پایه ساختمانی، آسانسور، شیرآالت 
بهداشــتی، دکوراســیون داخلی، در و پنجره، درهای اتوماتیک، برق و الکتریک، یراق آالت، 
رنگ و رزین، پوشــش های دیوار و کف، کاشی و سرامیک، سنگ و ماشین آالت و تجهیزات 
ســاختمانی، بانک ها و موسســات مالی و اعتباری، انبوه سازان، شــهرداری ها و سازمان های 
وابسته، اماکن تجاری و عمومی، تعاونی های تولیدی صنعتی و مسکن، بیمه، صنایع زیربنایی 
آب و گاز، تشــکل ها و انجمن ها، ماشین آالت و تجهیزات عمرانی، خدمات فنی و مهندسی، 
مهندســان مشــاور و پیمانکاران فعالیت خود را در مرکز نمایشــگاه های بین المللی کیش به 

معرض نمایش می گذارند. گفتنی است، این نمایشگاه به مدت 4 چهار روز توسط اتاق تعاون 
ایران و با همکاری شــرکت سرمایه گذاری و توســعه کیش و با حمایت سازمان منطقه آزاد 

کیش برگزار می شود.

پنجره ایرانیان: شــرکت پارس یراق ماندگار از کلیه فعاالن صنعت در و پنجره که 
در نمایشــگاه تویاپ ترکیه 2017 از غرفه این شرکت بازدید کردند، تقدیر و تشکر 

به عمل آورد.
به گزارش نشــریه پنجره ایرانیان، شــرکت پارس یراق ماندگار نماینده انحصاری 
محصــوالت آکپن در ایران، جهت عرضه محصوالت و آخرین دســتاوردهای خود 
در نمایشــگاه تویاپ ترکیه که از 18 تا 21 اســفندماه 95 در اســتانبول برگزار شد، 

حضور داشت.
شرکت نمایشــگاهی تویاپ یکی از بزرگ ترین شــرکت های خصوصی درزمینه 

برگزاری نمایشگاه است که دارای محل برگزاری اختصاصی است. 

پنجره ایرانیان: نمایشــگاه بین المللی صنعت ســاختمان کنیا خردادماه سال 96 در 
نایروبی، پایتخت این کشور برگزار می شود.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان مجری پاویون ایران در نمایشگاه 
بین المللی صنعت ساختمان، زیرساخت های حمل ونقل و خدمات شهری در نایروبی 

است که از 8 تا 10 خردادماه 1396 در محل اکسپو نایروبی برگزار می شود.
کنیا دروازه ورود به بازار شــرق آفریقا اســت. منطقه شرق آفریقا با رشد اقتصادی 
2/6 درصدی در طول دهه گذشــته فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری و حضور در 
بازار این منطقه به ویژه کشــور کنیا که ســهمی 40 درصدی از این رشد را به خود 

اختصاص داده فراهم کرده است.
گفتنی اســت، عالقه مندان به حضور در این نمایشــگاه می توانند برای کســب 

اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت این نمایشگاه مراجعه کنند.

نمایشگاه صنعت ساختمان کیش در اردیبهشت برگزار می شود

قدردانی پارس یراق ماندگار از بازدیدکنندگان نمایشگاه تویاپ

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در نایروبی کنیا
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پنجره ایرانیان: در تاریخ 29 فروردین 1396 گردهمایی سندیکای صنایع آلومینیوم ایران 
در سالن همایش هاي بین المللي هتل المپیک تهران برگزار شد.

به گزارش پنجره ایرانیان، سالن همایش هاي  هتل المپیک تهران میزبان فعاالن صنعت 
آلومینیوم کشور در عصر روز 29 فروردین بود. این گردهمایی بزرگ به منظور تجدید دیدار 
و تشــریح برنامه هــا و اهداف پیش روی صنعت آلومینیوم کشــور و تبادل نظر و دریافت 

پیشنهادات، توسط سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ترتیب یافته بود.
این همایش با پخش ســرود ملی میهن عزیزمان و تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید 
آغاز شد. سپس مهندس هوشنگ گودرزی ریاست هیات مدیره سندیکا به عنوان نخستین 
سخنران برنامه پشــت تریبون قرار گرفت. وی در سخنان خود به تحلیل وضعیت موجود 
در صنعت آلومینیوم پرداخت و ضمن انتقاد از باال بودن هزینه تمام شــده تولید شــمش 
آلومینیوم در ایران، فقدان متولی مشــخص برای صنعت آلومینیوم را یکی از دالیل اصلی 

این مشکل و دیگر مسائل موجود برشمرد.
مهندس گودرزی در بخشی دیگر از سخنان خود با مقایسه تولید چند میلیون تنی برخی 
از کشــورهای حاشیه خلیج فارس، حداکثر تولید ساالنه شمش آلومینیوم در ایران را حدود 
450 هزار تن اعالم کرد. رییس هیات مدیره ســندیکا با اشاره به غیبت مدیران عامل دو 
شرکت تولیدکننده شــمش آلومینیوم، ایرالکو و المهدی هرمزال با وجود دعوت رسمی از 
آنها، در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد صنایع باالدســتی، اظهار امیدواری کرد تا مسئوالن 

مربوطه تالش الزم را برای رفع مشکالت این بخش به خرج دهند.
ســخنران بعدی این جلســه مهندس آقاجانلو، مدیر صنایع معدنی سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران )ایمیدرو( بود. وی ضمن تحلیل مسائل و مشکالت موجود، در بخشی 
از ســخنان خود از تاسیس شرکت مشترکی توسط ایمیدرو، شرکت سرمایه گذاری غدیر و 

آلومینیوم جنوب برای احداث یک واحد تولید آلومینا خبر داد.
دکتر محمدتقی صالحی، رئیس مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران به عنوان سخنران پایانی 

این مراسم در جایگاه قرار گرفت و به ایراد سخنانی پرداخت.
در ادامه این گردهمایی جلســه پرسش و پاســخ برگزار شد و آقایان گودرزی و آقاجانلو 
به پرســش های حاضران در جلسه پاســخ دادند. بخش پایانی این مراسم، به تقدیر از پنج 
شــرکت برتر صنعت آلومینیوم و حامی این گردهمایی اختصاص داشــت و به مدیران یا 
نمایندگان پنج شــرکت ایرالکو، آلومینیوم المهدی، آلومرول نوین، آلومینیوم پارس و گروه 
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم لوح تقدیر اهدا شــد. در پایان مهمانان این مراسم به 

صرف شام مورد پذیرایی گرفتند.
گفتنی است، مشروح این گزارش در شماره آینده نشریه پنجره ایرانیان منتشر خواهد شد.

گردهمایی سندیکای صنایع آلومینیوم برگزار شد
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ایرانیان: رئیس ســازمان نظام مهندســی  پنجــره 
ســاختمان خوزستان گفت: اســتفاده از مجریان دارای 
صالحیت یک سرمایه گذاری در صنعت ساختمان است 
که نتیجه آن کیفیت و امنیت الزم در ساختمان ها است.
به گزارش ایسنا، بهنام برومندزاده اظهار کرد: در حال 
حاضر وضعیت ساخت و ساز در کشور مناسب نیست و 

هنوز با استانداردهای جهانی فاصله داریم.
وی با بیان این که اســتان ما در منطقه زلزله خیز قرار 
دارد، تصریح کرد: باید در احداث ســاختمان ها، دقت و 
درایت انجام شــود ولی متاسفانه عدم همکاری برخی 
نهادهــای مرتبط با این صنعت، مانع از اجرایی شــدن 
ابتدایی ترین شرایط قانونی فرآیند ساخت و ساز می شود.

برومندزاده خاطرنشــان کرد: بعضا شــاهد تخریب 
ساختمان های نوســاز و با طول عمر نه چندان زیاد در 
ابتدای زمان بهره برداری هستیم که برای جلوگیری از 
وقوع چنین مسائلی بسیار مهم است که مجری ساخت 
از صالحیــت و توان الزم برخوردار باشــد تا کیفیت و 

مقاومت ساختمان تحت الشعاع قرار نگیرد.
وی ضمــن تاکید بر حضور مهندســان ناظر در تمام 
مراحل ســاخت و ساز گفت: حضور مجریان ذی صالح 
در کنار مهندسان ناظر، جهت برقراری ارتباط فنی و در 

ارتقای کیفیت ساختمان بسیار موثر است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ســاختمان خوزستان 
ادامه داد: حضور ســازندگان مســکن و ســاختمان در 
پروسه ســاخت و ســاز باید به عنوان یک فرهنگ در 
کشور نهادینه شــود تا بتوانیم به استانداردهای کیفیت 

ساختمان دست یابیم.
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با 
بیان این که ممانعت از اجرایی شــدن طرح سازندگان 

مســکن و ســاختمان هیچگونه منطق فنی، قانونی و 
پژوهشــی ندارد، گفت: معموال افــرادی خارج از حوزه 
تخصصی ســاختمان و بدون داشــتن صالحیت فنی، 
اظهارنظر غیرحرفه ای انجام می دهند که موجب ایجاد 

موانع بر سر راه ساخت و ساز اصولی می شود.
وی بیان کرد: ما نمی توانیــم ماده چهار قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان که مصوب مجلس شورای 
اسالمی دارد را نادیده بگیریم، همانطور که در این ماده 
تاکید شــده برای انجام کار طراحی، اجرا و نظارت باید 
صالحیت حرفه ای وجود داشته باشد و هرگونه فعالیت 
فنی و مهندســی در حوزه طراحی، نظارت و اجرا منوط 
به داشــتن صالحیت و پروانه اشتغال است و به موجب 
آن لــزوم اجرای این قانون در تعهد مهندســان دارای 
صالحیت سازمان نظام مهندسی ساختمان است و هر 
عاملی مانع اجرای قانون شود، تخلف محسوب شده و 

قابل پیگیری است.
برومنــدزاده ادامــه داد: همچنین بــا عنایت به بند 
7 سیاســت های کلی نظام در حوزه مســکن، ابالغی 
از ســوی مقــام معظم رهبــری با عنــوان "اجباری 
اســتانداردهای ساخت وســاز مقررات  بودن رعایــت 
ملی ســاختمان" و نیز بند 2-6 از سیاســت های کلی 
پیشــگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و 
حوادث غیرمترقبه، ابالغی توســط مقام معظم رهبری 
مصوب ســال 84 با عنوان "بهبــود مدیریت و نظارت 
بر ساخت و ســاز با به کارگیری نیروهای متخصص و 
تربیت نیروی کار ماهر در کلیه ســطوح و تقویت نظام 
مهندســی و تشــکل های فنی و حرفه ای و استفاده از 
تجربه های موفق کشورهای پیشرفته زلزله خیز" تمامی 
ادارات و نهادهای مرتبط با صنعت ساختمان در استان 

خوزســتان را به حمایت از ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان دعوت می کنیم.

 وی با اشــاره بــه این که نبود پایداری مناســب در 
ساختمان ها، موجب کاهش عمر مفید آن ها شده است، 
عنوان کرد: در بســیاری از کشورهای توسعه یافته کلیه 
مراحل طرح و ســاخت با توجه به قوانین موجود توسط 
افراد ذی صالح انجام می گیــرد که اثرات مثبت آن را 
می توان به وضوح مشــاهده کرد و ایــن اقدام امنیت و 
مقاومت در برابر حوادث را برای شــهروندان به دنبال 
دارد و دو دلیل پیشرفت در این حوزه را می توان اجرای 
کارهــای زیربنایی و نهادینه کردن فرهنگ ســاخت و 

ساز اصولی دانست.
برومندزاده اظهار کرد: وجود مغایرت هایی مانند عدم 
اجرایی شــدن طرح سازندگان مســکن و ساختمان یا 
مــواردی مثل صدور پروانه فعالیــت یا صالحیت اجرا 
توســط وزارت راه و شهرســازی و نیز صدور مدارک 
دانشــگاهی با عنوان مهندســی اجرایی عمران توسط 
دانشگاه ها و موسسات آموزشــی وزارت علوم، همگی 
نشــان از لزوم تحقق حلقه مفقوده ساخت و ساز به نام 

سازندگان دارای صالحیت دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ســاختمان خوزستان 
گفــت: ما به دنبــال فرهنگ ســازی در پذیرش افکار 
جامعــه و تعامل قانونی کلیه نهادهای مرتبط با صنعت 
ساختمان جهت اجرای ساختمان ها صرفا توسط مجری 
ذی صالح و رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان هستیم 
که در این زمینه اقدامات شایســته ای انجام شده است 
و به زودی و بر اســاس پیگیری قانونــی هیات مدیره 
ســازمان نظام مهندسی ساختمان خوزســتان، شاهد 

اتفاقات خوشایندی در این ارتباط خواهیم بود.

  استفاده از مجریان دارای صالحیت نوعی سرمایه گذاری در صنعت ساختمان است

ساز
ت و 

اخ
رس

بـا
اخ
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پنجره ایرانیان: تا کنون 70 هزار واحد مســکن مهر 
پرند افتتاح شــده و 17 هزار واحــد باقی مانده که اگر 
زیرساخت ها، انشــعابات و مترو تکمیل شود این شهر 

می تواند قابلیت سکونت به خود بگیرد.
به گزارش ایســنا، در شــهر جدید پرند تا کنون 70 
هزار واحد مســکن مهر افتتاح شــده و 17 هزار واحد 
باقی مانده که مدیرعامل شهرهای جدید امیدوار است 
تــا پایان کار دولت یازدهم، عمده واحدهای باقی مانده 

تحویل داده شود.

متقاضیان مســکن مهر پرند با افتتاح 4120 واحد در 
دهه فجر امسال، تا حدودی به افتتاح نهایی و تحویل 
17هزار واحد باقی مانده امیدوار شدند اما هنوز با وجود 
افتتاح مراکز خدماتــی و رفاهی از جمله بازار موقت و 
سه مرکز بهداشت، مشــکالت زیرساخت ها و روبناها 

وجود دارد.
مترو نیز هنوز به پرند نرســیده و گفته می شود برای 
رسیدن مترو به شهر جدید پرند 400 میلیارد تومان نیاز 
است. طبق وعده ها قرار است فاز اول احداث این خط 

تا فرودگاه امام خمینی امســال به بهره برداری برسد و 
مابقــی روند ایجاد این خط به تامین اعتبار از ســوی 

دولت مرتبط شده است.
ســختی های رفت و آمد از یک سو و نبود امکانات 
خدماتی، رفاهی، درمانی، بهداشتی و غیره شهر جدید 
پرند را تبدیل به ســکونتگاهی شــبیه خوابگاه تبدیل 
کرده که اقبال برای زندگی در این شهر پایین است و 

حتی 7000 مسکن مهر پرند متقاضی ندارد.
از ســوی دیگر افق جمعیتی پرنــد 10 برابر ظرفیت 
آبی این شهراســت؛ زیرا از ابتدا قرار بود پرند برای 85 
هزار نفر ســاخته شــود که به مرور تبدیل به یک شهر 
850 هزار نفری شــد. با این وجود دولت طی ماه های 
اخیر تالش هایی را برای سر و سامان دادن به وضعیت 
پرند و تکمیل واحدهای مسکن مهر انجام داده است.

همچنین محسن نریمان، مدیرعامل شهرهای جدید، 
در جریان افتتاح 4120 واحد مســکونی مهر در پرند با 
بیان این که دولت تدبیر و امید ســه برابر دولت گذشته 
در حوزه مسکن مهر فعالیت داشته است گفت: با وجود 
تنگناهای مالی و مشــکالت زیرســاختی، از 70 هزار 
واحد مســکونی مهر که تاکنون در شــهر جدید پرند 
افتتاح شده است، 53 هزار واحد در دولت یازدهم و 17 

هزار واحد در دولت قبل بوده است.

پنجره ایرانیان: در شرایطی که ایران یکی از 10 کشور بالخیز جهان است، 19 میلیون نفر 
در خانه های غیرایمن زندگی می کنند که نیاز به نوسازی و بهسازی دارد.

به گزارش ایسنا، حادثه پالسکو با تمام تلخی هایی که داشت نشان داد ساختمان های واقع 
در کالن شــهرها تا چه حد در برابر حوادث آسیب پذیر هستند و وضعیت در بافت های فرسوده 
و حاشیه ای به مراتب بدتر از دیگر نقاط است. هم اکنون 130 هزار هکتار بافت ناکارآمد میانی، 
تاریخی و سکونتگاه غیررسمی در کشور وجود دارد که جمعیتی بالغ بر 19 میلیون نفر در این 
نقاط ساکن هستند و سالیانه 1900 نفر بر اثر حوادث ساختمانی جان خود را از دست می دهند. 

به همین دلیل نوسازی بافت های ناکارآمد و فرسوده باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.
هم اکنون گفته می شــود شهرهای کشور با بحران کیفیت مواجه هستند و شاید اگر به جای 
مســکن مهر، بحث بازآفرینی شــهری مورد توجه مســئوالن دولت قبل قرار می گرفت هم 
کیفیت به شهرها برمی گشــت و هم اصلی ترین متقاضیان مسکن که اقشار فرودست جامعه 

هستند خانه دار می شدند.
اما از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، بحث بازآفرینی شــهری با حضور 20 دســتگاه 
مطرح شده است. بنا به گفته دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، با تشکیل ستاد، به شبکه 
منســجمی بین بازیگران اصلی بازآفرینی شهری دست یافته ایم و تشکیل این ستاد، فرصتی 

فراهم آورده است تا نقش دستگاه ها در زمینه بازآفرینی شهری، پررنگ تر و آشکار شود.
مسئولیت این ستاد بر عهده شرکت عمران و بهسازی شهری است که هشت گام را برای 
نوسازی در پیش گرفته و هشت مدل را با مشارکت بخش خصوصی در نظر دارد؛ مدل هایی 

که البته بعضی از آنها به بن بست کمبود منابع خورده است.
برای اینکه مردم به نوسازی ترغیب شوند سالیانه 300 هزار تسهیالت ارزان قیمت با سود 
هشــت درصد برای نوسازی و بازســازی در نظر گرفته شده است. همچنین مدل زمین صفر 

برای مشــارکت بخش خصوصی ارائه شده و از ســرمایه گذاران دعوت شده تا در این طرح 
مشارکت کنند.

از سوی دیگر بسترهای تشویقی مشتمل بر تخفیف عوارض صدور پروانه، انشعابات و ... و 
ارائه خدمات فنی در قالب راه اندازی دفاتر خدمات نوســازی )تسهیل گران( از دیگر خدمات و 
مشوق های اعطایی دولت و شهرداری ها به سرمایه گذاران در امر نوسازی عنوان شده است.

اخیرا نیز مصوبه ای هشــت بندی تصویب شــده دو تفاهم نامه آن بین شــرکت عمران و 
بهسازی شهری با سازمان مدیریت بحران و نیز کمیسیون ملی یونسکو با هدف بهره برداری 
بهینــه از امکانات، توانمندی ها، و ظرفیت های مشــترک به امضا رســیده، چهار بند آن به 
جانمایی ایستگاه های راه آهن به عنوان محور بازآفرینی شهری مربوط می شود، یک بند مربوط 
به اقدامات ســال 1396، گزارش عملکرد سال 1395 و بند دیگر مربوط به ارائه پیش نویس 

مصوبات ستاد بازآفرینی به شورای عالی شهرسازی و معماری است.

  پرند در حال تبدیل شدن به محل زندگی

  زندگی 19 میلیون نفر در خانه های ناایمن
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پنجــره ایرانیان: تنها هفت ســال از افتتــاح تونل توحید 
می گــذرد، اما بیشــتر از تعــداد مهر و موم هــای عمرش، 
آب گرفتگی به خود دیده و حاال باز هم موضوع زه کشــی و 

عایق بندی این تونل خبرساز شد.
به گزارش ایســنا، چکه کردن آب در تونل توحید، گویی 
پایانی ندارد و با اینکــه راه های مختلفی و پرهزینه ای برای 
حل این مشکل طی شده اما بازهم »آب« دست از سر تونل 
توحید بر نداشت و با وجود صرف هزینه های گزاف، زمان و 

.... باز هم شاهد چکه کردن آب از این تونل هستیم.
چندی پیش بود کــه علیرضا جاوید معاون فنی و عمرانی 
شــهرداری تهران خبــر از انعقاد تفاهم نامه ای با دانشــگاه 
تهران داد و در بازدید شــبانگاهی خبرنــگاران از این تونل 
گفت: تونل توحید، ســازه ای افتخارآمیز است که تنها مسیر 
شــمال به جنوب شهر تهران اســت که دو سال زمان برای 
احداث آن در نظر گرفته شد اما مشکل عدم آب بندی کامل 
به ویژه در سقف آن را شاهد بوده ایم که موجب نشت آب در 
برخی مواقع می شد که هم اکنون با استفاده از دانش دانشگاه 
تهران و به روش تزریق از داخل در حال بهســازی هستیم 
که این پروژه 60 درصد پیشــرفت داشــته و امیدواریم تا دو 
ماه آتی )دی ماه( عملیات بهسازی تونل توحید به اتمام برسد 
و مطمئن باشــید پس از پایان این عملیات کنترل های الزم 

انجام خواهد گرفت.
در حالــی معــاون شــهردار در خصوص عــدم آبدهی 

دوبــاره تونل توحید پس از تزریق تاکید داشــت که چندی 
پیش)بهمن ماه(، در اواســط تونل در مسیر شمال به جنوب 
نشــات و چکه شــدید آب گزارش شــد به گونه ای که این 
مســئله صدای اعتراض اعضای شــورای شهر را نیز درآورد 
و محمدمهدی تندگویان، نایب رییس کمیســیون معماری و 
شهرسازی شورای شــهر تهران در  تذکر خود با بیان اینکه 
حل مشــکل ریزش آب از تونل توحید از سال 88 در دستور 
کار قرار دارد، گفت: شــهرداری ابتدای امسال اعالم کرد که 
با قرارداد 3 میلیارد تومانی آب بندی را تا پایان شهریور انجام 
می دهد اما بعــد از مدتی این عدد بــه 6 میلیارد، 9 میلیارد 
و ســرانجام معاون مربوطه اعالم کرده اســت که تا پایان 
ســال آب بندی تونل توحید را با 12 میلیارد تومان به اتمام 
می رســاند و این چه مدل پیمانکاری است که شاهد افزایش 
4 برابری بها هستیم و هیچ کجای دنیا این مدل پیمانکاری 
قابل پذیرش نیســت. تندگویان افزود: گویا پروژه آب بندی 
تونل توحید شکست خورده اما رویمان نمی شود که به مردم 

این موضوع را اعالم کنیم.
با این حال علیرضا جاوید معاون فنی و عمرانی شهرداری 
تهران نیز در گفت وگو با ایســنا در خصــوص چکه آب در 
تونل توحید در مســیر شمال به جنوب گفت: این موضوع در 
محدوده دفلکتورهای اکســیال فن ها است که به علت عدم 

دسترسی به سقف آن نمی توان آب بندی را انجام داد.
وی ادامه داد: طی جلســات و بازدیدهــای مکرر به این 

نتیجه رسیدیم که پیمانکار مواد جدیدی را از خارج از کشور 
تهیــه کند که می توانــد محل های مرکب فــوالد و بتن را 
آب بندی کند و در این خصوص مواد مورد نیاز سفارش داده 
شده و به محض حمل به تهران و اخذ مجوز انسداد، اقدامات 
الزم برای آب بندی انجام می شــود. معــاون فنی و عمرانی 
شــهرداری تهران با رد احتمال ریزش سقف در این محدوده 
به واسطه نشــت آب گفت: با توجه به ضخامت سقف و بتن 
بسیار مرغوبی که به کار گرفته شده است این احتمال بسیار 
غیر محتمل، غیر فنی و در جهت جوســازی منفی است. چرا 
که این آب عمدتا حاصل شکســتگی و پوســیدگی سیستم 
لوله کشــی آبفا و شکستگی سطوح روان آب سطحی بوده و 

ضرر آن به بتن به حدی نیست که موجب ریزش آن شود.

پنجره ایرانیان: روز 10 اسفندماه طرح الحاقیه اصالحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید 
پروانه ساختمان های نیمه کاره مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا با ارائه پیشنهاد جدید مقرر 
شد که این طرح به کمیسیون مربوطه بازگشت داده شود و مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی دهم اسفندماه شورای شهر تهران، بررسی طرح الحاقیه 
اصالحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره توسط کمیسیون 
معماری و شهرسازی برای بررسی به صحن علنی شورا آورده شد و محمدمهدی تندگویان 
نایــب رییس این کمیســیون در این باره گفت: قرار بود شــهرداری تهران یک ماه پیش 
پیشــنهادات خود را برای الحاقیه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره 
به خصوص تعیین تکلیف تعاونی های مسکن بیاورد اما تاکنون این مهم محقق نشده و باید 

معاون شهرسازی شهرداری تهران توضیحات خود را در این خصوص ارائه کند.
مهندس پشــمچی زاده معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز که در جلسه حضور داشت 
با تشریح علل دیرکرد ارائه پیشنهادش درخصوص اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های 
نیمه کاره، قصور را متوجه پیشنهاد غیرمتعارف شورای شهر دانست و گفت: در مصوبه سال 
83 در ارتباط با عوارض ساختمان هایی که نتوانستند در زمان مقرر ساختمان خود را تکمیل 
و پروانــه را مجددا تمدید کرده اند، عوارضی در نظر بگیرند تا با الزام پرداخت این عوارض 

کمتر شاهد آن باشیم که در شهر ساختمان های نیمه کاره وجود داشته باشد.
وی بــا بیــان اینکه این موضوع در ابتدا در کمیســیون ســالمت و بعد از آن در 
کمیســیون شهرسازی مطرح شــد، گفت: هدف ما جریمه مالکانی بود که نتوانسته 
بودند که در موعد مقرر ساختمان شــان را به پایان برسانند و با اعمال جدول جرایم 

ساختمانی، سعی کردیم این مسیر را اصالح کنیم. 
معاون شهرســازی شهرداری تهران با بیان اینکه متاسفانه پیشنهادی که مطرح شده از 
ســوی شورای شهر نه تنها اوضاع را بهتر نمی کند بلکه سبب تشدید ایجاد ساختمان های 
نیمه کار در شهر می شــود چراکه جرایم آنقدر نگران کننده بود که مالک در شرایطی قرار 

می گرفت که کار را برای همیشه رها می کرد.
پشــمچی زاده با بیان اینکه ضرایب افزایشــی جرایم باید سازندگان را به سمتی هدایت 
می کرد که در زمان مقرر، ساخت ساختمان را پایان بدهند، گفت: در رابطه با تبصره مرتبط، 
با نحوه تشدید عوارض، تشکیک وجود داشت، به گونه ای که شورا مطرح کرده است بعد از 
آنکه زمان پروانه به اتمام رســید، دو سال به مالک اجازه دهیم و بعد از دو سال اگر مالک 
ســاختمان را به اتمام نرسانده بود، مشمول جریمه شود که این کار عمال هدف شورا برای 
تشــدید جرایم در راستای کاهش تعداد ســاختمان های نیمه کاره را دنبال نمی کند بلکه 

معنای آن تشویق است.
وی افزود: پیشــنهاد ما به عنوان شــهرداری این اســت که عــوارض تاخیر در تکمیل 
ساختمان ها دقیقا پس از اتمام مهلت مقرر درج شده در پروانه و مطابق جدول و فرمول و 
ضرایب جریمه باشد. تشکیک اخیر شورای شهر تهران و شهرداری در مورد وقفه دو ساله 

در محاسبه تاخیر ساخت ساختمان جای تامل دارد و باید این مشکل حل شود.
در ادامه تندگویان با بیان اینکه پیشنهاد معاون شهرداری جدید است و هنوز به کمیسیون 
مربوطه نیامده، درخواست کرد، این طرح و اصالحیه به کمیسیون مذکور برگشت داده شود 

تا تمامی جوانب و ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.

  آب کابوس بی پایان تونل توحید

  جریمه در انتظار مالکان ساختمان های نیمه کاره پایتخت
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پنجره ایرانیان: قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در طرح مســکن مهر از تعیین 
تکلیف پروژه های مسکن مهر کمتر از 30 درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد.

به گزارش ایســنا، احمد اصغری مهرآبادی در حاشیه جلسه شورای مسکن استان 
گلستان در جمع خبرنگاران افزود: در صورتی که این پروژه ها متقاضی داشته باشند 
آنها را با پروژه هایی که پیشــرفت فیزیکی باالیی دارند، جابه جا کنیم و اگر متقاضی 
نداشــته باشند آنها را از طرح مسکن مهر خارج می کنیم و در قالب های دیگر مانند 

مشارکتی، استیجاری و اجاره به شرط تملیک تبدیل می کنیم.
وی افــزود: پروژه های زیر 30 درصد چون توجیه اقتصادی ندارند، متوقف و راکد 
بودند و دوران مشــارکت مدنی آنها طوالنی شده اســت. اگر پول هم تزریق کنیم 

دو تا سه سال زمان می برند تا به نتیجه برسند و به نفع متقاضی هم نخواهد بود.
مهرآبــادی بیان کرد: برای پروژه هایی که دارای معارض نیســتند، با اســتان ها 
هماهنگ و تاکید شــده که به شرط پرداخت تســهیالت توسط بانک های عامل تا 

پایان سال، تالش شود تا پایان دولت یازدهم به پایان برسد.
وی ادامه داد: برای پروژه هایی که دارای مشــکل و عارضه هستند، برنامه ریزی 
و راهکارهایی دیده شــده که در قالب آن راهکارها به پایان خواهند رسید، اما زمان 

اتمام این پروژه ها به زودی نخواهد بود.
مهرآبادی، تعداد واحدهای مســکن مهر فاقد متقاضــی را حدود 110 هزار واحد 
اعالم کرد و گفــت: پروژه هایی که متقاضی ندارند بایــد متقاضی پیدا کنند و اگر 
متقاضی ســهم آورده اش را واریز نکند، تنها با تســهیالت بانکی نمی توان این کار 

را انجام داد.
قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در طرح مســکن مهر با بیان اینکه پروژه هایی 
که پرونده های آنها در دادگاه ها مطرح اســت، از اراده ما خارج هستند، اظهار کرد: با 
وجود اینکه ریاست قوه قضاییه دستور رسیدگی در خارج نوبت را برای این پرونده ها 
صادر کرده  اســت، اما باید منتظر باشــیم تا رای قطعی آنها صادر شود و بعد از آن 

تعیین تکلیف شود.

پنجره ایرانیــان: مدیرکل آموزش فنــی و حرفه ای 
استان تهران می گوید اگر ساختمان پالسکو به سیستم 
هوشمندسازی و امنیت ســاختمان مجهز بود، هیچ گاه 
فرو نمی ریخت و خســارت های میلیاردی ســنگین به 

وجود نمی آمد.
به گزارش ایســنا، مجید تهرانیان در مراســم افتتاح 
نخســتین مرکز آموزشــی هوشمندســازی ساختمان، 
اظهــار کرد: کنترل مصرف انــرژی و بهینه کردن آن 
در ســاختمان ها یک امر ضروری اســت و با توجه به 
ناپایداری و برگشــت ناپذیری انرژی هایی چون نفت و 

گاز باید به سمت بهینه سازی مصرف انرژی برویم.
وی افزود: در بحث هوشمندســازی ســاختمان یک 
بحــث جلوگیری از اتالف انرژی اســت و بحث دیگر 
امنیت است و با توجه به گسترش شهرنشینی به عنوان 

نیاز امروز جوامع احساس می شود.
مدیرکل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان تهران با 
بیان اینکه از طریق تکنولوژی هوشمندســازی ضریب 
امنیت ساختمان، ملک مسکونی، تجاری و اداری ارتقاء 
می یابد، گفت: اگر در حادثه تلخ پالســکو که مردم را 
جریحه دار کرد و خسارت میلیاردی سنگینی به بار آورد، 
سیســتم هوشمندسازی ساختمان نصب بود، این اتفاق 
نمی افتاد ولی به دلیل نبود امکانات و تجهیزات امنیتی 
چنین فاجعه ای را شاهد بودیم و اگر به آن توجه جدی 

نشود می تواند به تکرار حوادث این چنینی منجر شود.
تهرانیان افزود: برابر آمارهــا 50 درصد انرژی مورد 
مصرف در جوامع در ســاختمان های اداری و مسکونی، 
25 درصد انــرژی در حمل ونقل و 25 درصد در صنایع 
صرف می شــود که این امر گویــای ضرورت مصرف 

بهینه انرژی است.
وی با اشــاره به افتتاح نخســتین مراکز آموزشــی 
هوشمندسازی در استان تهران، ادامه داد: راه اندازی این 
مرکز پس از تهران به تدریج در ســایر استان ها صورت 
می گیرد و پیش بینی شده تا طرح های در سطح ملی نیز 

به اجرا درآید.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان تهران ابراز 
امیدواری کرد: هوشمندســازی ســاختمان ها در کشور 
فرهنگ سازی شود و مورد توجه خانواده ها، سازمان ها و 

دستگاه ها قرار گیرد.
بــه گفتــه تهرانیــان سیســتم های کنترلی کمک 
بســیاری به ســاختمان ها می کند تا انرژی الکتریسیته 
و برگشــت ناپذیر را ذخیره ســازی کنیم و بهره وری در 

ساختمان را از این طریق باال ببریم.
تهرانیــان با بیان اینکه انرژی در دنیا گران اســت و 
انرژی های فسیلی به زودی به اتمام می رسد، اظهار کرد: 
در کشورهای توســعه یافته مولفه های کنترلی به منظور 
بهره وری بیشــتر انرژی در صنعت ســاختمان و ایجاد 

راحتی و امنیت در ســاختمان ها مورد توجه قرارگرفته 
و از شــکل سنتی خود خارج شده است. به همین دلیل 
سیســتم های کنترلی کمک بســیاری به ساختمان ها 
می کنــد تا انــرژی الکتریســیته و برگشــت ناپذیر را 
ذخیره سازی کنیم و بهره وری در ساختمان را باال ببریم.

مدیــرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان تهران در 
پایان با بیان اینکــه آموزش های مهارتی در دنیا حرف 
اول را می زنــد، گفــت: آموزش های فنــی و حرفه ای 
متفاوت از آموزش های تئوریک اســت و در سیســتم 
فنی و حرفه ای آموزش به شــکل عملــی و کاربردی 
عرضه می شــود. آموزش تئوریک دیگر جوابگوی نسل 
امروز ما نیســت و جوانان برای ورود به بازار کار باید از 
آموزش های فنی و حرفه ای برخوردار باشــند و مهارت 

کسب کنند.

  تجهیز ساختمان ها در ایران به سیستم هوشمندسازی

  پروژه های مسکن مهر با کمتر از 30 درصد پیشرفت تعیین تکلیف می شوند
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پنجره ایرانیان: معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: 
به دنبال توســعه کمی هستیم این در حالی است که از 
برخی از کیفیت های شــهری که ضروری است غفلت 
کرده ایم، این کیفیت در برخی از کالن شــهرها به قدری 
مورد غفلت قرار گرفته که شاخص زیست پذیری در این 

شهرها تغییر کرده است.
به گزارش ایســنا، محمد سعید ایزدی در سیزدهمین 
همایش شهری و هشتمین همایش ملی توسعه شهری 
که امروز برگزار شــد، تصریح کرد: امروزه در وضعیتی 
قرار داریم کــه به یک تفاهم مشــترکی روی کیفیت 
زندگی شــهری نیاز داریم، امروزه شــهرهای ما از نظر 

کیفی در وضعیت مناسبی قرار ندارند.
وی افزود: وضعیتی که در کشور وجود دارد این است 
که به دنبال توسعه کمی هستیم این در حالی است که 
از برخی از کیفیت های شهری که ضروری است غفلت 
کردیم، این کیفیت در برخی از کالن شــهرها به قدری 
مورد غفلت قرار گرفته که شاخص زیست پذیری در این 

شهرها تغییر پیداکرده است.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی تصریح کــرد: در 
کالن شــهر تهران ما امروز نمی توانیم نفس بکشــیم و 
آسیب هایی که مخاطرات جدی برای شهروندان فراهم 

می کند زیست پذیری را کامال تغییر داده است.
برنامه ریزی های ما اصوال  ایزدی خاطرنشــان کرد: 
آمار محور و فیزیکی اســت و کمتر به مســائل کیفی 
زندگی شــخصی توجه کرده ایم، بــه دالیل مختلف از 
مســائل کیفی عقب مانده ایم کــه مهم ترین آنها مقوله 

امنیت بوده است.
وی با اشاره به حادثه پالسکو گفت: این حادثه افکار 
عمومی را تحت شــعاع قرار داد و نشــان داد که ما به 

امر کیفیت کم توجه هستیم که حادثه ای به این وسعت 
کوچک آسیب های انسانی غیرقابل جبران و آسیب های 

مالی در برداشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مقوله ایمنی 
از ابعاد گســترده ای برخوردار اســت، ما باید در زمینه 
توســعه به کیفیت توجه زیادی کنیــم؛ بعد از کیفیت، 
امنیت شهرها از اهمیت باالیی برخوردار است باید توجه 
کنیم که چقدر شهرها از امنیت الزم برخوردار هستند و 

باید در جهت افزایش این شاخص تالش کرد.
وی افزود: در دولت یازدهم تالش شــده اســت که 
به این مقوله به شــکل جدی توجه شــود؛ لذا موضوع 
در دو ســطح مورد توجه قرار گرفته اســت، سطح اول 
چتری برای همه موضوعات ذکرشــده در قالب اندیشه 
ایران شهر است، چراکه مقوله توجه به کیفیت شهر باید 

از پشتوانه اندیشه ای برخوردار باشد.
ایزدی تصریح کرد: اندیشــه ایران شــهر هم تبیین 
مفاهیمی اســت که ضمن برخورداری از مولفه هایی که 
حاصل بازخوانی شهری است بتواند شهر را برای شرایط 
زندگــی معاصر فراهم کند، در ایــن زمینه با همکاری 
استادان دانشگاهی می خواهیم زمینه پیوند با مفاهیمی 

که ما را به سمت کیفیت هدایت می کند فراهم آوریم.
وی خاطرنشان کرد: شــهرداری قزوین همیشه در 
طرح موضوعات جدید پیشــگام بوده اســت؛ بنابراین 
درخواست دارم که اندیشه ایران شهر را نیز مورد توجه 
قرار دهــد و زمینه را برای برنامــه عملیاتی و اجرایی 
این اندیشــه فراهم کند؛ چراکه ما نیاز به اندیشــه ای 
داریم که ما را به گذشــته پیوند دهد و در جهت توسعه 

حرکت کند. 
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به بازآفرینی 

شــهری خاطرنشــان کرد: بازآفرینی شهری سیاستی 
اســت که می تواند خال نگاه گذشــته بــه کیفیت ها را 
جبران کند، کیفیت در نظام برنامه ریزی ما مغفول مانده 
اســت، با وجود اینکه برای حیات در شــهرها کیفیت 

ضروری است.
وی تاکید کرد: از این سیاســت در جوامع دانشگاهی 
تعریف مشــخصی وجود ندارد، تفاوت جدی بازآفرینی 
شــهری با سایر شهرها اســت که تالش می کند ابعاد 
مختلف فرایند توســعه از قبیل اقتصــادی، فرهنگی، 
اجتماعی و زیســت محیطی را دربرمــی گیرد و صرفا 

برنامه ریزی فیزیکی نیست. 
ایــزدی تصریح کرد: در این سیاســت به یک بخش 
توجه نمی شــود بلکه چهار زمینه فــوق در پیوندی با 
هم شرایط مناســب کیفیت و امنیت شهری را فراهم 
می کننــد. همچنیــن در نظام برنامه ریــزی نگاهی به 
زندگی روزمره مردم نداریم اما در این سیاســت برای 
دسترســی به مولفه های واقعی در راستای نیازسنجی، 

همگام با مردم حرکت می شود.
وی تاکید کرد: در قزوین سطح اول وجود دارد و شهر 
و مســیر توسعه روشن اســت اما راهکار نهایی در این 
مقطع صادر نمی شــود بلکه راهبردهایی نشان می دهد 
که شــهر را در جهت این راهبردهــا هدایت می کند؛ 
با مشــخص شدن شــاخص های توســعه الزم است 

برنامه ریزی محله محور باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تالش 
می کنیم این سیاســت گذاری ها در نظام برنامه ریزی با 
توجه به مقوله های سازنده شهر بتواند جایگزین گذشته 
شــود و ضمن فراهم کردن زمینه هــای اجرایی برای 
دست یابی به اهداف، کیفیت زندگی شهرها را ارتقا دهد.

  معاون وزیر راه و شهرسازی: از کیفیت های شهری غافل مانده ایم
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پنجره ایرانیان: بر اســاس آخرین سرشماری نفوس و 
مسکن در سال 1395 بالغ بر 2.5 میلیون واحد مسکونی 
خالی در کشــور وجود دارد که به معنای عدم بهره وری 

اقتصادی 250 میلیارد دالر است.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که تا قبل از سرشماری 
سال گذشــته آمارها از وجود 1.7 میلیون واحد مسکونی 
مازاد در کشــور حکایت داشت، نتایج آخرین سرشماری 
عمومی نفوس و مســکن در سال 1395 نشان می دهد 
تعداد واحدهای مســکونی خالی در کشور به 2 میلیون و 

587 هزار و 607 واحد رسیده است.
اگر بر اســاس اعالم وزیر راه و شهرســازی مبنی بر 
اینکه هر واحد مســکونی به طور متوسط 100 هزار دالر 
قیمت دارد قیمت کل 2.5 میلیون واحد خالی را محاسبه 
کنیم در حــال حاضر 250 میلیــارد دالر از طریق این 

خانه ها بلوکه شده است.
در استان تهران 490 هزار واحد مسکونی خالی وجود 

دارد که با 18.9 درصد، بیشترین تعداد خانه های خالی در 
کشور را به خود اختصاص می دهد. در سال 1390، این 
رقم 327 هزار واحد مسکونی بود. همچنین استان های 
اصفهان با 9.3 درصد و خراســان رضوی با 7.5 درصد 
در مرتبه های بعدی به لحاظ واحدهای خالی مســکونی 

قرار دارند.
بررســی های اولیه مرکز آمار ایران از سرشماری سال 
95 بیانگر آن اســت که تعداد واحدهای مسکونی خالی 
در ســال 1390 برابر با یک میلیون و 663 هزار و 412 
واحد بوده به عبارتی طی پنج ســال گذشته 924 هزار 
و 195 واحد خالی به واحدهای مســکونی خالی کشور 
اضافه شده اســت. یادآور می شــود، تعداد خانوارهای 
کشــور 24 میلیون و 196 هزار و 35 خانوار اســت که 
در مقایسه با تعداد واحدهای مسکونی مشخص می شود 
که یک میلیــون و 371 هزار و 289 خانوار در کشــور 

صاحب ملک مسکونی نیستند.

پنجره ایرانیان: وجود 2.5 میلیون مســکن خالی، عدم جذابیت ســرمایه گذاری، 
پاییــن بودن قدرت خرید متقاضیان واقعی و نرخ بــاالی بهره بانکی چهار عامل 

طوالنی شدن رکود مسکن عنوان می شود.
به گزارش ایسنا، آمارهای آخرین ماه از سال 1395 نشان داد بخش مسکن سال 
گذشــته را بدون تغییر چندانی در قیمت و تعداد معامالت پشت سر گذاشت. عدم 
تمایل بخش خصوصی برای ســرمایه گذاری و نبود نیروی قوی در بخش تقاضا 
باعث ادامه دار شــدن انتظارها برای ورود به دوره پیش رونق مسکن شد. افزایش 
5.4 درصدی تعداد معامالت سال 1395 نســبت به 1394 نمی تواند نشان دهنده 
سالی شــکوفا در بازار مسکن باشد. با این حال نوســانات سینوسی سال گذشته 

تصویری از شرایط ملتهب در این بخش به خصوص در نیمه دوم را نشان داد.
در اســفندماه 1395 تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 12.2 
هزار واحد مســکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
21.6 و 6.4 درصد کاهش نشــان داد. همچنین قیمت مســکن شهر تهران 4.5 
میلیون تومان بود که به ترتیب 1.5 و 5.2 درصد نســبت به ماه قبل و ماه مشابه 

سال قبل افزایش یافت.
اما دریافت یک نشــانه بعد از پنج ســال بی خبری تا حدودی به شــفاف شدن 
شــرایط بخش مســکن کمک کرد. آگاهی از وجود 2.5 میلیون واحد مســکونی 
خالی در کشــور پاسخی به علت طوالنی شــدن دوره رکود 4.5 ساله این بخش 
بود. در شــرایطی که تا قبل از سرشماری سال گذشته آمارها از وجود 1.7 میلیون 
واحد مســکونی مازاد در کشور حکایت داشــت، نتایج آخرین سرشماری عمومی 
نفوس و مســکن در ســال 1395 نشــان داد تعداد واحدهای مسکونی خالی در 
کشــور به 2 میلیون و 587 هزار و 607 واحد رسیده است. این در حالی است که 
تعداد واحدهای مســکونی خالی در سال 1390 برابر با یک میلیون و 663 هزار و 
412 واحد بوده به عبارتی طی پنج ســال گذشته 924 هزار و 195 واحد خالی به 

واحدهای مسکونی خالی کشور اضافه شده است.
با این حال بخش تولید هنوز با مشــکالتی دست به گریبان است. این بخش در 
سال گذشته با نرخ رشد منفی 17 درصد مواجه بود و همچنین سازندگان نتوانستند 
به منابع تامین مالی از طریق پیش فروش و نیز تسهیالت بانکی که سابقا روی آنها 
حساب می کرد برسد. قانون پیش فروش به دلیل اصالحاتی که در آن ایجاد شده 
شرایط کاله برداری و سوءاســتفاده را به حداقل رسانده اما از طرف دیگر سرعت 

تزریق پول به بخش عرضه را به شدت کاهش داده است.
از طرف دیگر پرداخت نرخ های ســود باال از سوی بانک ها باعث عدم رغبت به 

سرمایه گذاری در سطوح تولیدی شده است.
 برخی بانک ها هنوز مصوبات شــورای پول و اعتبار را دور می زنند و ســودهای 
باال پرداخت می کنند. این رویکرد آنها باعث شــده جاذبه های نرخ ســود بانکی از 

ریسک سرمایه گذاری بیشتر شود.
کارشناســان معتقدند بعد از امضای برجام، شرایط برای رونق مسکن آماده شد. 
حتی از شهریورماه معامالت رو به رونق بود ولی رقابت سیستم بانکی در پرداخت 
بهره های نجومی باعث شــد که رونق در حوزه فروش واحدها معطل شــود. البته 
بانک ها نیز مشــکالت خاص خود را دارند ولی در هیچ نقطه از جهان سود 23 تا 

24 درصد به سپرده های مردم پرداخت نمی شود.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان، می گوید: در حال حاضر تقاضای موثر 
برای خرید مســکن وجود دارد اما شرایط برای دهک های پایین مهیا نیست. اگر 
نرخ رشد ســرمایه گذاری در مسکن باال برود مردم برای تولید و نیز خرید مسکن 
ترغیب می شــوند و از سوی دیگر بیکاری بســیاری از جوانان حل می شود؛   زیرا 
بخش مســکن در حالت نرمال حدود 30 درصد گــردش مالی اقتصاد را بر عهده 
دارد و شک نکنید این گردش نقدینگی بخش اعظمی از مشکالت رکود اقتصادی 

را حل می کند.

  بلوکه شدن 250 میلیارد دالر در خانه های خالی

   پایانی بی تحرک در بازار مسکن
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پنجره ایرانیان: رشــد 5.6 درصدی بخش مســکن در 
اســفندماه 95 رشــد مطلوبی اســت و ما خواهان رشد 

ناگهانی این بخش که با تورم همراه است، نیستیم.
 حامد مظاهریان در گفت وگو بــا مهر درباره وضعیت 
بازار مســکن در ســال 96 گفت: آنچه پیش بینی درباره 
بازار مسکن را تسهیل می کند، آمار خریدوفروش امالک 
در ماه های ابتدایی ســال است که با توجه به زیاد بودن 
تعطیالت فروردین ماه امسال و همچنین درگیری بخش 
مهمی از ماه های اردیبهشت و خرداد با مباحث انتخاباتی، 

نمی توان چندان به این آمار اتکا کرد.
معاون امور مســکن وزارت راه و شهرسازی مهم ترین 
منبع آماری بخش مسکن برای پیش بینی در نیمه نخست 
امســال را آمار بانک مرکزی در اسفندماه 95 دانست و 
افزود: در این آمار، رشــد معامالت این بخش 5.6 درصد 
نســبت به ماه قبل از آن اعالم شده که ازنظر وزارت راه 
و شهرســازی می تواند نویدبخش رشــدی مناسب برای 

ماه های آتی در بخش مسکن باشد.
وی با بیان اینکه ازنظر وزارت راه و شهرسازی، نه رشد 
ناگهانی مناسب است و نه ادامه رکود، تصریح کرد: رشد 
ناگهانی موجب افزایش جهشــی قیمت می شود که هم 
بازگشت خریدوفروش دالالنه به این حوزه را در پی دارد 

و هم عمر دوره رونق این بازار کوتاه خواهد بود و مجددا 
شاهد بازگشت تورم و رکود بعد از یک دوره کوتاه رونق 
به بخش مسکن خواهیم بود؛ بنابراین بهترین حالت ادامه 
رشــد آرام و افزایش معامالت با شــیب مالیم است که 
تأثیر تورمی و ناگهانی بر قیمت مســکن ندارد. وضعیتی 

که در حال حاضر تا حدودی شاهد آن هستیم.
گفتنی اســت کارشناسان بر ســر ادامه یا خروج بازار 
مسکن از رکود در طول سال جاری با یکدیگر اختالف نظر 
دارند؛ برخی معتقد به خاتمه دوره رکود فعلی مســکن در 

پایان نیمه ابتدایی ســال 96 بوده و منتظر شکوفایی آن 
در نیمه دوم امســال هستند و برخی دیگر معتقدند رکود 
مسکن تا پایان سال جاری نیز پایان نمی پذیرد اما تشدید 
هم نخواهد شــد و نهایتا بخش مســکن در سال 96 با 
همین وضعیت موجود، مانند وضعیت آن در ســال 95 به 
سال 97 تحویل داده خواهد شد. مگر آنکه سیاست های 
وزارت راه و شهرســازی در حمایت از بخش مسکن در 
دولت دوازدهم و هم زمان با روی کار آمدن دولت جدید 

تغییر کند.

پنجره ایرانیان: در شــرایطی که آمار سرشــماری نفوس و مسکن از وجود 2.5 میلیون 
مســکن خالی در ایران حکایت دارد، کارشناســان معتقدند این واحدها عمدتا خانه های 
لوکس، ویالها و خانه هایی است که باالتر از حد توان اقتصادی متقاضیان واقعی مسکن 

قرار دارد.
به گزارش ایســنا، گفته می شود هم اکنون 490 هزار خانه خالی در استان تهران وجود 
دارد که عمدتا مربوط به واحدهای لوکس شــمال شهر، ویالهای مناطق خوش آب وهوا 
مانند لواســان، دماوند و نیز واحدهای فله ای ساخته شــده در منطقه 22 است. بااین حال 
مدیر علمی طرح جامع مســکن می گوید در آمار اعالم شــده از میزان واحدهای خالی از 

سکنه اغراق شده است.
فردیــن یزدانی معتقد اســت: اینکه میــزان خانه های خالی در کشــورمان به ویژه در 
کالن شهرها افزایش پیداکرده غیرقابل انکار است اما شاخص آمارگیری از تعداد خانه های 
خالی هم دقیق نیســت. به عنوان مثال بســیاری از این خانه ها، خانه های دوم محسوب 

می شوند و برخی از این واحدها هم برای مدت زمان کوتاهی خالی از سکنه می باشند.
از ســوی دیگر وزیر راه و شهرسازی، بخشــی از واحدهای خالی را ناشی از سیاست 
مســکن مهر می داند. عباس آخوندی می گوید: سیاست های اتخاذشده در حوزه مسکن 
کــه به افزایــش خانه های خالی و لوکس یا ایجاد مســکن مهــر در بیابان ها که فاقد 
متقاضی هســتند منجر  شد، سیاســت های درستی نبوده اســت و ثروت های ملی در 
این زمینه بهره وری نداشــته اند. ازاین رو تصور می کنم اساســا سیاست های ازاین دست 

قابل تداوم نیست.
وی در بیان سیاست های مسکنی دولت یازدهم و دوران وزارت خود گفت: سیاست ما 
در حوزه مســکن این گونه است که باید خانه سازی برای متقاضیان واقعی انجام شود به 

این معنا متقاضیان واقعی با افزایش قدرت خرید و راهکار پس انداز وارد بازار می شوند به 
همیــن دلیل به جای آنکه دولت مداخله عجیب وغریب کند قدرت خرید مردم را افزایش 

می دهد تا عرضه و تقاضا در جهت موثر پیش رود.
وزیر راه و شهرســازی در این رابطه افزود: ســال 95 حدود 133 هــزار خانوار جوان 
توانستند برای ســکونت خود تسهیالت بگیرند که این میزان نسبت به سال 95 با مبلغ 

6700 میلیارد تومان رشد 47 درصدی داشت.
آخوندی گفت: ما در برنامه مسکن اعالم کردیم متقاضیان واقعی مسکن باید پس انداز 
کنند و ظرف دو سال از پس انداز قدرت خرید مردم از یک به پنج افزایش یافت. همچنین 
رشــد معامالت مســکن در ســال 95 در خانه های 70 تا 80 متری بــوده که این آمار 

نشان دهنده نیاز واقعی و رونق مسکن و نه بازار سوداگری است.
وی تصریح کرد: سیاست دومی که اتخاذ کردیم این بود که خانه ها باید در بافت میانی 
شهرها ایجاد شوند. خیابان انقالب به پایین در شهر تهران که عمدتا بافت های ناکارآمد 
شــهری است فضای مناسبی است برای ایجاد مسکن زیرا عمدتا کارگاه های خالی را در 
آن مناطق می بینیم و این فضا وجود دارد که به جای اینکه در کوه و بیابان خانه بســازیم 

به سمت ساخت وساز در بافت ناکارآمد و میانی شهرها برویم.
وزیر راه و شهرســازی، سیاست سوم وزارت راه و شهرسازی را عملیاتی کردن فرمان 
امام خمینی عنوان کرد و گفت: امام در سال 58 به دولت توصیه نکرد تا در ساخت وساز 
ورود کند امام تاکید داشتند روحانیت به شهرها بروند و به مردم کمک کنند تا شهروندان 

در سراسر کشور به صورت اجتماعی خانه بسازند.
وی ادامه داد: وقتی دولت خانه ســازی می کند سیاســت غلطی را پیش می برد و ما در 
دولت یازدهم تالش کردیم تا سیاست فوق را ارائه کرده و در جهت اصالح گام برداریم.

   پیش بینی بازار مسکن در سال 9۶

  خانه های خالی جوابگوی تقاضا نیست
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پنجره ایرانیــان: رکــود یکی از معضالتی اســت که 
در چندین ســال اخیر گریبانگیر بازار مســکن شــده و 
کارشناســان بر این عقیده اند که ایــن روند با توجه به 
فراهم نشدن بسترهای الزم برای رشد بازار همچنان در 

سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
به گزارش میزان، رشــد بیش ازحد قیمت مســکن در 
سال های 90 و 91 موجب کاهش قدرت خرید متقاضیان 
در سال های بعد شده است، بنابراین کاهش قدرت خرید 
متقاضیان از یک سو و باال بودن نرخ سود بانکی موجب 

رکود چندساله در بازار مسکن شده است.
اگرچه رکود فعلی مسکن موجب شده تا قیمت مسکن 
ثابت و حتی در برخی مواقع کاهش یابد، اما همین رکود 
خریدوفروش تهدیدی برای ساخت و ســاز مسکن شده و 
این بخش را که به طور مســتقیم بیش از چند صد شغل 

ایجاد می کند تحت تاثیر خود قرار داده است.
اکثر مشاوران امالک معتقد هستند که پایین بودن 
قدرت خرید مسکن باعث شده تا سازندگان نیز با این 
عنوان که سود چندانی از بابت ساخت وساز نصیبشان 
نمی شــود ســرمایه خود را نزد بانک هــای مختلف  

سپرده گذاری کنند.
البته ایــن روزها متقاضیان مســکن نیــز همانند 
ســازندگان مســکن ترجیح می دهند به جــای خرید 
مسکن سرمایه خود را در بانک ها سپرده گذاری کنند و 
چون وضعیت کسب وکار چندان مناسب نیست بانک ها 

را مکان خوبی برای امرار معاش خود می دانند.
مســئوالن نیز بر این عقیده اند، نقطه شــروع رونق 
در بازار معامالت مســکن پایان نیمه اول ســال 95 
است اما باوجود ســال 96 هنوز رونق محسوسی وارد 
بازار مسکن چه در خریدوفروش و چه در ساخت وساز 
نشده است؛ صدور پروانه ساختمانی در شهریورماه به 
مدت مشــابه سال گذشته رشد داشــته است، اما اکثر 
سازنده های مســکن از ترس فروش نرفتن واحدهای 
مسکونی هنوز رغبتی برای ورود به عرصه ساخت وساز 

از خود نشان نمی دهند.
رهبر عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با تاکید بر 
اینکه رونق بخش مســکن می تواند کارخانه های پرتعداد 
وابسته به این بخش را راه اندازی مجدد کند، گفت: ارائه 
آمارهــای غلط از میزان واحدهای خالی از ســکنه این 
تصور را به وجود آورد که تولید مســکن از تقاضا پیشی 

گرفته و دیگر نیازی به ساخت وساز نیست.
در ایــن رابطه محســن عدالت خواه کارشــناس بازار 
مســکن در خصوص روند بازار مســکن در سال جاری 
گفــت: خریدوفروش مســکن همچنان راکد اســت و 

بااین وجود بازار مسکن از رکود خارج نخواهد شد.
وی در ادامه گفت: در فضای ساخت وساز نامناسب بازار 
مسکن تعداد واحدهای در حال ساخت کاهش می یابد و 
این امر موجب می شود تا در آینده عرضه مسکن از این 

وضعیت خارج نشده و رکود همچنان برقرار باشد.

این کارشــناس بازار مسکن با اشاره به تاثیر باال بودن 
نرخ ســود بانکی بر روند بازار مســکن تصریح کرد: تا 
زمانی که نرخ ســود بانکی باال باشــد و سرمایه مردم 
در بانک ها اندوخته شــود نمی توان انتظار رشد در روند 

معامالت این بازار را داشت.
عدالت خواه در توضیح کمبود نقدینگی در بازار مسکن 
برای رشد اظهار کرد: متقاضیان مسکن پولی برای خرید 
مســکن ندارند و این وام های 80 میلیونی هم که هنوز 
وارد بازار نشده اســت نمی تواند کمکی به بازار مسکن 
کند و احتماال رکود مسکن در سال های آینده هم ادامه 

خواهد داشت.
بر اســاس این گزارش، کارشناســان مسکن بر این 
اعتقادند که تا زمانی که مشــکالت بنیادی بازار مسکن 
مرتفع نشود انتظار رشد در این بازار دور از انتظار است و 

شواهد حاکی از ادامه رکود و ثبات قیمت ها است.

پنجره ایرانیان: معاون وزیر راه و شهرســازی گفــت: باید با کمک و توان بخش 
خصوصی زیرساخت های این حوزه را ارتقا دهیم.

به گزارش ایســنا، امیر امینی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی 
استان خراسان شمالی اظهار کرد: به منظور بهبود اقتصاد شهر باید راه و شهرسازی و 
حمل و نقل با یکدیگر کار کنند و دست به دست هم بدهند تا با کمک و توان بخش 

خصوصی زیرساخت ها ارتقا یابد.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی بیش از 13 مبحث مهم در کشور را هدایت 
می کند و هدایت این سیســتم به تشکیالت منســجم و کاربردی نیاز دارد، بنابراین 

رهبری و مدیریت نقش مهمی را در این موضوع ایفا می کند.
امینی یادآور شــد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امســال را ســال اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشــتغال نام گذاری کرده اند ما نیز باید با تالش و جدیت بیشتر به 

توسعه در عمق برسیم.
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به محور بجنورد به جنگل گلستان، عنوان 
کرد: این محور یکی از مهم ترین پروژه ها و کریدور شماره چهار توسعه بوده که یک 

شریان حمل و نقلی است.
امینی خاطرنشــان کرد: در ساخت این محور، بخش هایی دارای موانع است که با 

اتخاذ تمهیدات خاص این محور را باید توسعه دهیم.

  رونمایی از عامل قفل معامالت مسکن

   زیرساخت های راه و شهرسازی با کمک بخش خصوصی باید ارتقا یابد
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پنجره ایرانیان: مدیر علمی طرح جامع مســکن با بیان اینکه سقف تورم مسکن در 
ســال جاری نهایتا 20 درصد خواهد بود، گفت: بخش عمده ای از آمار خانه های خالی 

در تهران متعلق به خانه های نیمه کاره و بدون زیرساخت منطقه 22 است.
 بــه گزارش ایلنا، فردیــن یزدانی بابیان اینکه وجود 2.5 میلیون واحد مســکونی 
خالی از ســکنه در کشور یک بحث کالن ملی اســت و تنها به اقتصاد بازار مسکن 
برنمی گردد، گفت: توزیع ســاخت در طرح جامع کالن شهری مانند تهران دیده نشده 

اما دراین باره آسیب شناسی انجام شده است.
وی ادامه داد: ســاخت واحدهای لوکس در مناطق شمالی تهران در یک بازه زمانی 
انجام شــد و حباب قیمتی در این واحدها شکل گرفت و امروز سرمایه کشورمان در 

این واحدها منجمد شده است.
یزدانی با اشــاره به وجود 490 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان تهران 
اظهار داشــت: این واحدهای خالی را می توان به دو دســته تقســیم کرد، یک دسته 
واحدهای مسکونی گران در مناطق شمالی شهر تهران هستند که قیمت های نجومی 

با متری 20 میلیون تومان دارند و تنها برای عده ای خاص ساخته شده اند.
مدیر عملی طرح جامع مســکن افزود: بخش دیگر به واحدهای مسکونی خالی در 
تهران مربوط به می شود به واحدهای مسکونی منطقه 22 که به صورت فله ای ساخته 

شده اند و فاقد زیرساخت هایی مانند آب و برق و گاز هستند.
وی ادامه داد: البته نباید فراموش کنیم که این آمار 490 هزار واحد متعلق به استان 
تهران است و شامل ویالهای ساخته شــده در مناطق خوش آب وهوای تهران مانند 

لواسان و دماوند و ... می شود.
یزدانی با بیان اینکه البته در آمار اعالم شده از میزان واحدهای خالی از سکنه اغراق 
شده اســت، گفت: اینکه میزان خانه های خالی در کشورمان به ویژه در کالن شهرها 
افزایش پیداکرده غیرقابل انکار است اما شاخص آمارگیری از تعداد خانه های خالی هم 
دقیق نیســت. به طور مثال بسیاری از این خانه ها، خانه های دوم محسوب می شوند و 

برخی از این واحدها هم برای مدت زمان کوتاهی خالی از سکنه باشند.
مدیر علمی طرح جامع مســکن با اشــاره به به کارگیری ابزاری مانند مالیات برای 
ورود واحدهای خالی به بازار مسکن گفت: این که اخذ مالیات از خانه های خالی ابزاری 

باشــد برای کاهش این آمار سیاست درستی است اما نمی توان انتظار داشت که تمام 
واحدهای خالی از سکنه وارد بازار شوند.

وی افزود: چراکه تعدادی از این واحدها در داخل شــهر واقع نیستند و تعدادی هم 
جزو واحدهای لوکس محســوب میَ شــوند بنابراین با نیاز واقعی بازار مسکن فاصله 

زیادی دارند.
یزدانی همچنین با اشــاره به وضعیت بازار مســکن در ســال جاری اظهار داشت: 
پیش بینی ها حاکی از این است که نیمه اول امسال مسکن وارد فاز رونق می شود اما 

به طورقطع شاهد جهش قیمتی نخواهیم بود.
وی با بیان این که ســقف افزایش قیمت مســکن در سال جاری 20 درصد خواهد 
بود، گفت: هنوز هم با تورم های دوره ای رونق در سال های گذشته بسیار فاصله داریم 
به طوری که تورم مســکن در دوره رونق سال 91، چیزی حدود 60 درصد و در رونق 

سال 86 به 45 درصد رسید.
مدیر علمی طرح جامع مسکن ادامه داد: همچنین تورم بخش مسکن در رونق سال 
82 بیش از 35 درصد بود و در رونق ســال 76 به 40 درصد رسیده بود بنابراین تورم 
نهایتا 20 درصدی در سال جاری هنوز با تورم های دوره های قبل بسیار فاصله دارد.

پنجره ایرانیان: نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی 
با تشــریح آخرین آمار ثبت نام کارگران ســاختمانی در سامانه خدمات رفاهی، از 
کارگران خواست تا 15 اردیبهشت ماه نسبت به ثبت و درج اطالعات خود در این 

سامانه اقدام کنند.
سیدهادی ساداتی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در حال حاضر حدود 700 
هزار نفر از کارگران ســاختمانی در ســامانه ثبت نام کردند و اگر مشکالتی نظیر 
ســرعت کند اینترنت برطرف شــود، اجازه خواهد داد ثبت نام بیشتری در سامانه 

صورت می گیرد.
وی افزود: سامانه خدمات رفاهی با همت و تالش معاونت رفاه وزارت کار سال 
قبل در اوایل دی ماه رونمایی شــد و به طور رســمی کار خــود را آغاز کرد. این 
ســامانه با هدف ثبت و پایش اطالعات کارگران ساختمانی ایجاد شده و روند کار 
سامانه به این شکل است که افراد اطالعات خود و افراد تحت تکفلشان را در این 

سامانه به ثبت برسانند.
به گفته ساداتی، راه اندازی این سامانه به دنبال تدوین آیین نامه مربوط به قانون 

رفع موانع بیمه کارگران ســاختمانی صورت گرفته و یکی از دستورالعمل های آن 
ایجاد سامانه ای برای متقاضیان بیمه ساختمانی بوده است.

وی متذکر شــد: با توجه به ثبت نام حدود 700 هزار کارگر ســاختمانی در این 
سامانه انتظار ما این است که مشکل سرعت اینترنت که هم اکنون جوابگوی ثبت 

نام افراد نیست هرچه سریع تر برطرف شود.
نایب رییس کانــون عالی انجمن های صنفی کارگران ســاختمانی گفت: البته 
مهلت ثبت نام تا 15 اردیبهشــت ماه سال جاری تمدید شده تا افراد بتوانند نسبت 
به ثبت نام و درج اطالعات خود اقدام کنند ولی اگر مشــکل سرعت اینترنت حل 
نشــود، در روند پایش اطالعات و ساماندهی و انجام بازرسی های پس از ثبت نام 

می تواند خلل ایجاد کند.
وی تصریح کرد: فلســفه راه اندازی سامانه، دســتیابی به آمار صحیح و دقیق 
تعداد کارگران ساختمانی، تعداد کارگران بیمه شده و کارگران متقاضی بیمه است 
و کار ثبت نام در تمام شهرهایی که دارای انجمن های صنفی کارگران ساختمانی 

هستند با قدرت و سرعت در حال انجام است

   سقف تورم مسکن در سال 9۶

   چند کارگر ساختمانی متقاضی بیمه هستند؟
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  آغاز پروژه بهینه سازی انرژی و محیط  زیست در ساختمان 

  تولید 5 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در برنامه ششم توسعه

پنجره ایرانیان: پروژه »بهینه ســازی انــرژی و محیط 
زیست در بخش ساختمان، اصالح قوانین و تحول بازار« با 
همکاری مشترک سازمان تسهیالت محیط زیست، برنامه 
عمران ســازمان ملل متحد و ســتاد بهینه سازی انرژی و 
محیط زیســت معاونت علمی  و فناوری ریاست  جمهوری 

شروع به کار خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، در جلســه کمیته راهبری پروژه ملی 
»بهینه ســازی انرژی و محیط زیست در بخش ساختمان، 
اصالح قوانین و تحول بازار« با هدف افزایش کارایی انرژی 
ســاختمان های مسکونی و تجاری اداری که خود منجر به 
کاهش آالینده های زیست محیطی خواهد شد، با همکاری 
مشترک سازمان تســهیالت محیط زیست، برنامه عمران 
ســازمان ملل متحد و معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری )ســتاد بهینه ســازی انرژی و محیط زیست( از 

ابتدای سال 2017 میالدی شروع به کار خواهد کرد.
یداهلل سبوحی، دبیر ســتاد بهینه سازی انرژی و محیط 
زیست معاونت علمی در این جلسه گفت: بررسی و بازبینی 
اسناد سیاســی، قوانین و اســتانداردهای کارایی انرژی و 
محیط زیست در کنار برچســب انرژی ساختمان با هدف 
طراحی برنامه راهبردی و عملیاتی بین بخشــی و اجرای 
آن از مهمتریــن رویکردهای اصلی ایــن پروژه به منظور 

رسیدن به چشم انداز اشاره شده است. وی در ادامه افزود: 
دستیابی به افزایش کارایی انرژی ساختمان های مسکونی 
و تجــاری  اداری به منظور کاهش آالینده های زیســت 
محیطی تصمیم به اجرایی ســازی این پروژه با همکاری 
مشترک سازمان تسهیالت محیط زیست و برنامه عمران 

سازمان ملل متحد، کرده ایم.
دبیر ســتاد بهینه ســازی انرژی و محیط زیست معاونت 
علمــی با بیان اینکــه اجرای پروژه هــای پایلوت کارایی 
انرژی و محیط زیست در ســاختمان های نمونه و اجرای 
فرایند ارزیابی و صحه ســنجی در دســت کار است، بیان 
کرد: ایجاد تحول ســاختار بازار انرژی در بخش ساختمان 
بــا آموزش حرفه ای تمام ذینفعــان، زنجیره ارزش کارایی 
انرژی و محیط زیســت در کنار تهیه مشوق ها و جریمه ها 
در جهت توســعه طرح های پیشنهادی فرایند تامین مالی 

همسو خواهد شد.
مجری ملی این پروژه، بر ضرورت بهینه ســازی انرژی 
در ساختمان و ظرفیت ســازی توسعه فعالیت شرکت های 
خدمات انرژی و دانش بنیان تاکید کرد و گفت:  بررســی 
و بازبینی اسناد سیاســتی، قوانین و استانداردهای کارایی 
انرژی و محیط زیســت در کنار برچسب انرژی ساختمان 
با هــدف طراحی برنامه راهبردی، عملیاتی بین بخشــی 

و اجــرای آن، اجرای پروژه هــای پایلوت کارایی انرژی و 
محیط زیســت در ســاختمان های نمونه و اجرای فرایند 
ارزیابی و صحه ســنجی و ظرفیت سازی برای فعالیت های 
شرکت های خدمات انرژی، همچنین ایجاد تحول ساختار 
بازار انرژی در بخش ســاختمان با هدف راه اندازی بازار، 
بهینه ســازی انرژی و محیط زیست از موارد مهمی است 
که به منظور کاهش آالینده های زیســت محیطی به آن 

پرداخته خواهد شد.
بر اســاس اعالم روابط عمومی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، برای نظارت بر اجــرای پروژه، کمیته 
راهبری متشــکل از کلیــه ذینفعان در رابطــه با موضوع 
بهینه ســازی انرژی در ســاختمان اولین جلسه این کمیته 
در معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با حضور 
مدیران، معاونان و نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه 
برگزار شــد کــه در آن ضمن معرفی طــرح، اعضای تیم 
مدیریت پروژه و برنامه کار کمیته راهبری نیز معرفی شدند 
و اعضا کمیته راهبری نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در 

خصوص رئوس کلی پروژه بیان کردند.
در پایان مقرر شد پس از ارزیابی پیش نویس اولیه پروژه 
توسط اعضا کمیته، کارگاه آغازین پروژه به منظور تصویب 

سند در بهمن ماه سال 95 برگزار خواهد شد.

پنجره ایرانیان: قرار اســت در طول برنامه ششم توســعه حداقل 5 هزار مگاوات از انرژی 
الکتریکی کشــور از انرژی های تجدیدپذیر تولید شود و استان کرمان با توجه به ظرفیت هایی 

که دارد، می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند.
به گزارش ایســنا، رضا انجم شعاع، معاون پارلمانی وزیر نیرو، در مراسم افتتاحیه کنفرانس 
شبکه های هوشمند انرژی 95 در محل دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 
کرمان اظهار کرد: استان کرمان همیشه در حرکت های نو و نوآوری پیشگام بوده و امروز نیز 
در بسیاری از عرصه ها پیشگام است و تالش های استاندار کرمان موجب شده در حوزه های 

مختلف این استان بدرخشد و الگوهایی برای توسعه کشور ایجاد کند.
وی افزود: شــبکه های هوشــمند انرژی، موضوع مهمی است و وزارت نیرو تالش می کند 

موانع را از سر راه بخش خصوصی در زمینه تولید انرژی بردارد.
انجم شــعاع تصریح کرد: هوشمندســازی، موضوع مهمی در کشور و در دستور کار دولت 
می باشــد و فناوری شبکه های هوشــمند عالوه بر اینکه راهکاری برای برداشتن چالش های 
پیش روی صنعت برق است، مزایای بیشماری برای کشور به دنبال دارد و همچنین بهره وری 
عملیاتی ســامانه های برق را به میزان زیادی افزایش داده و هزینه های بهره برداری را در این 

حوزه کاهش می دهد.
وی بیان کرد: یکی از کلیدی ترین کاربردهای این فناوری در حوزه بهره گیری از انرژی های 
تجدیدپذیر در کشــور اســت و باید توسعه این انرژی ها را دنبال کرده و دولت این سیاست را 

دارد و ظرفیت ها و پشتیبانی های قانونی خوبی در این زمینه در وزارت نیرو ایجاد کرده ایم.
معــاون وزیر نیرو گفت: در سیاســت های کلی نظام در بخش هــای مختلف که به عنوان 
باالترین سند باالدستی کشــور است، به موضوعات توسعه انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری 

و ... تاکید شده است.
وی ادامه داد: در سیاست های کلی نظام در محیط زیست نیز به صنعت کم کربن و توسعه 

انرژی های تجدیدپذیر اشــاره شــده و در اقتصاد مقاومتی به طور مفصل تر بر این امر تاکید 
شده است.

انجم شعاع تصریح کرد: برای ارتقاء کارآیی انرژی در کشور، تاکید بر شکل گیری نهادهای 
غیردولتی اســت و بخشی از پشتوانه های قانونی، در قانون حمایت از صنعت برق کشور، ماده 
12 قانون رفع موانع تولید، قانون اصالح الگوی مصرف و برنامه های پنجم و ششــم توســعه 

کشور وجود دارد.
وی بیان کرد: قرار اســت در طول برنامه ششــم توســعه حداقل 5 هزار مگاوات از انرژی 
الکتریکی کشور از انرژی های تجدیدپذیر تولید شود که جهتگیری بسیار خوبی است و استان 

کرمان با توجه به ظرفیت هایی که دارد، می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند.
معاون پارلمانی وزیر نیرو اظهار کرد: با ادغام شــرکت های ســابا و ســانا، بستر الزم برای 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر فراهم و حمایت های الزم از بخش خصوصی صورت می گیرد و 
تحولی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در کشــور اتفاق خواهد افتاد. وی افزود: کاهش تلفات 
انرژی، مدیریت مصرف، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و ... از جمله سیاست های وزارت نیرو 
است. انجم شــعاع درباره چرایی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ابراز کرد: استفاده از منابع 
عظیم کشــور، حفظ منابع سوخت فســیلی، حفاظت از محیط زیست و ... از دالیل استفاده از 

این انرژی هاست.
وی بیان کرد: یکی از خالء های امروز کشــور این اســت که ارزیابی سیاســت ها را انجام 
نمی دهیم، در حالی که آنچه در سیاســت های کلی نظام اســت کامل و جامع بوده و اگر به 

خوبی دنبال و اجرا شود، بخش زیادی از مشکالت حل خواهد شد.
معاون وزیر نیرو گفت: در کشــورمان 300 روز آفتاب را داریم و استان کرمان این انرژی را 
به وفور دارد و شــهر ماهان یکی از بهترین نقاط اســت و ظرفیت بسیار خوبی در این استان 

وجود دارد.
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پنجره ایرانیان: شــرکت های فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر برای شــرکت در 
نمایشــگاه صنعتی دومین جشنواره ملی انرژی های تجدیدپذیر از حمایت 30 درصدی 

برخودار می شوند.
به گزارش ایســنا، دومین جشنواره ملی انرژی های تجدیدپذیر با حمایت ستاد توسعه 
فناوری انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، 5 و 6 بهمن ماه 
امســال در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود، در این راستا شرکت های فعال 
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر که از سوی ستاد معرفی شوند، از تخفیف 30 درصدی 

برای شرکت در نمایشگاه صنعتی این جشنواره برخوردار خواهند شد.
این جشنواره در محورهای تخصصی انرژی های خورشیدی، آب، باد، زمین گرمایی، 
زیســت توده، هیدروژن و پیل سوختی، انرژی های ترکیبی و سایر زمینه های مرتبط و 
همچنین در حوزه های اختراع و نوآوری، طرح های توسعه ای و کاربردی برگزار می شود.
بر اســاس اعالم روابط عمومی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، همزمان با 
جشــنواره، عالوه بر برگزاری کارگاه های تخصصی و مسابقه تولید محتوای رسانه ای، 
نمایشــگاه صنعتی با هدف معرفی شــرکت های برتر و کسب وکارهای موفق در حوزه 

فناوری انرژی های تجدیدپذیر برگزار خواهد شد.

  برنامه کشور برای تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر تا 1404

پنجره ایرانیان: دبیر ســتاد توســعه فنــاوری انرژی های 
تجدیدپذیــر معاونت علمــی با بیان اینکه تا ســال 1404 
باید 1.8 درصــد از میزان کل انرژی های کشــور از محل 
انرژی های تجدید پذیر تامین شــود، گفت: بر این اســاس 
10 هزار مــگاوات انرژی مورد نیاز از طریق ســوخت های 

تجدیدپذیر تامین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، ســیروس وطنخواه در مراسم افتتاحیه 
دومین جشــنواره ملی انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه 
کشــور ما طبق آمارهای جهانی، غنی از منابع فســیلی و 
نیزمنابع تجدیدپذیر اســت، افزود: چالش جدی کشــور در 
بخش هایی چون مدیریت انرژی و استفاده حداکثری و به جا 
از انواع این انرژی ها اســت و ایجاد رشته های بین رشته ای 
نمایانگر حرکت دنیا به سمت همگرایی و تمرکز  جهت رفع 

چالش های توسعه فناوری است که باید مد نظر قرار گیرد.

وی بــا تاکید بر اینکه برای توســعه فناوری های مربوط 
به انرژی هــای تجدیدپذیر نیاز به همــکاری متخصصان 
حوزه هــای مختلف چون برق، مکانیــک، مدیریت، اقتصاد 
داریم، اظهار کرد: عالوه بر آن الزم اســت ضمن توجه به 
توسعه محیط زیست، به توســعه اقتصاد نیز توجه داشت تا 

کشور در مسیر توسعه پایدار با سرعت بیشتر حرکت کند.
وطنخواه با اشــاره به فعالیت 100 شرکت دانش بنیان 
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر یادآور شــد: شورای عالی 
انقالب فرهنگی 2 ســال پیش ســند توسعه دانش بنیان 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر را تصویب کرد که به موجب 
آنهــا 1.8 درصــد از میزان کل عرضه انرژی کشــور در 
ســال1404  باید از منابع تجدید پذیر تامین شود که در 
این میان در حدود 10 هزار مگاوات سهم برق تجدیدپذیر 

و 10 هزار مگاوات سهم سوخت تجدیدپذیر است.

دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر معاونت 
علمی خاطرنشان کرد: قرار نیســت این ستاد به تنهایی 
مجری اقدامات و راهبرد موجود در سند باشد؛ چراکه این 
مســئله باید با مشــارکت تمامی فعاالن اصلی این حوزه 

انجام شود.
در این مراســم همچنین محمد علی برخورداری رییس 
دانشــگاه علم و صنعت نیز در این مراســم بــا بیان اینکه 
انرژی های تجدیدپذیر سال هاســت در ســطح بین المللی 
شــروع به کار کرده و در بســیاری از کشورها نیز پیشرفت 
زیادی داشته است، گفت: یکی از دالیل عدم پیشرفت ما در 
ایران وجود منابع فســیلی بسیار ارزان قیمت است از این رو 
ضرورت استفاده از منابع تجدیدپذیر اثبات شده و الزم است 

کشور ما نیز به این سمت حرکت کند.
برخــورداری با بیان اینکه برای رواج این امر در کشــور 
از چند وجه الزم اســت به موضوع توجه کنیم، یادآور شد: 
سیاســتگذاری جدی به عهده مســئوالن دولتی اســت و 
دانشگاه وظیفه فراهم سازی بســترهای دانشی الزم، ارائه 
راهکارهای مناســب برای توســعه فناوری و تالش های 
فرهنگــی و اجتماعی برای فرهنگســازی را به عهده دارد. 
دانشگاه ســهم خود را به خوبی انجام می دهد و الزم است 

سازمان های مرتبط نیز تالش خود را بیشتر کنند.
وی از آمادگــی ایــن دانشــگاه در جهــت حمایــت از 
شرکت های دانش بنیان فعال در این زمینه خبر داد و اظهار 
کرد: امکاناتی در اطراف تهران از طرف دانشــگاه در اختیار 
شرکت های دانش بنیان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت تا 
مزارع خورشــیدی و سایر حوزه های انرژی های تجدیدپذیر 

احداث شود.

  حمایت از شرکت های دانش بنیان در جشنواره انرژی های تجدیدپذیر
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پنجــره ایرانیان: معاون وزیر راه و شهرســازی اســکان، 
اشــتغال و کاهش بــار جمعیتی و فعالیتی کالن شــهرها را 
مهمترین اهداف احداث شــهرهای جدید اعالم کرد و گفت: 
بنا داریم شــهرهای جدیــد ریل پایه را گســترش دهیم تا 
ساکنان این شهرها در کمال امنیت و آرامش و در کوتاه ترین 
زمان و همچنین با کمترین هزینه به فعالیت های خود برسند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، محسن 
نریمان درخصوص ضرورت ایجاد شهرهای جدید در کشور 
بیان کــرد: تحوالت جمعیتی کشــور از پنج دهه گذشــته 
تاکنون، بیانگر رشد ســریع جمعیت و به موازات آن تسریع 
روند شهرنشــینی بوده اســت. حجم باالی تقاضای مسکن 
در شــهرها که روز به روز بر آن افزوده می شود، عمال تامین 
زمین شــهری مورد نیاز در داخل شهرها را با مشکل مواجه 

ساخته و هزینه های هنگفتی را به بار آورده است.
نریمان در ادامــه با بیان این مطلب کــه تامین زمین 
برای ساخت مســکن به عنوان مسئولیتی خطیر بر عهده 
وزارت راه و شهرســازی به شمار می رود گفت: قطعا باید 
از اجرای طرح های آماده ســازی زمیــن و خصوصا ایجاد 
شــهرهای جدید به عنوان مهم ترین سیاست های وزارت 

راه و شهرسازی نام برد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی در این بــاره تاکید کرد: 
شــهرهای جدید در کشــور با هدف اسکان، ایجاد اشتغال و 
همچنین کاهش بار جمعیتی و فعالیتی کالن شــهرها احداث 
شــده اند. این  شهرها با برنامه ریزی های از پیش تعیین شده، 
نزدیک به شــهرهای مادر و مراکز صنعتی و اقتصادی با در 
نظر گرفتن تامین تمامی امکانات شــهروندی، مکان یابی و 

ایجاد شده اند.
مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای جدید ضمن اشاره به 
شرح وظایف این شرکت اعالم کرد: ما مسئولیت ساخت شهر 
را بر عهده داریم و مسکن ســازی پس از ایجاد شهر، توسط 
بخش خصوصــی یا بخش های ســازمانی و حمایتی دولت 
صورت می گیرد. از این رو در حال حاضر هدف ارتقا ســطح 
شهرهای جدید کشــور به سمت شهرهای نوین، هوشمند و 
ســبز بوده و ما نیز در نظر داریم با احداث شــهرهای جدید 
در قالب استانداردهای بین المللی، از جدیدترین فناوری های 
صنعت ساختمان در زمینه طراحی و تامین انرژی های پاک و 

برگشت پذیر بهره ببریم.
این مقام مســئول ســاماندهی سیســتم حمل و نقل در 

شــهرهای جدید را از دیگر اهداف تعیین شــده برای تامین 
رفــاه شــهروندان در این مناطق نام بــرد و گفت: بنا داریم 
شهرهای جدید ریل پایه را گســترش دهیم تا ساکنان این 
شــهرها در کمال امنیت و آرامــش و در کوتاه ترین زمان و 

همچنین با کمترین هزینه به فعالیت های خود برسند.
نریمان افزود: در سال های گذشته که بحث احداث مسکن 
مهر در شــهرهای جدید مطرح شد، 20 درصد از واحدهای 
مســکن مهر کل کشــور یعنی بیش از 400 هزار واحد در 
شــهرهای جدید جانمایی شد که شــرکت عمران شهرهای 
جدید عالوه بر تامین نیازهای ســاکنان شــهرهای جدید، 
مسئولیت نظارت و راهبری برتکمیل واحدهای مسکن مهر 

را نیز عهده دار شد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی با بیان ایــن مطلب که 
مجموعه شرکت های عمران شهرهای جدید، خود را در قبال 
تامین زمین و مسکن شهروندان متعهد دانسته و با تمام قوا 
در این مســیر به حرکت خود ادامه خواهد داد گفت: با توجه 
به مسئولیت راهبرد ایجاد شهرهای جدید که برعهده شرکت 
عمران شــهرهای جدید بوده اســت، خوشبختانه با تصویب 
قانون احداث شهرهای جدید از سوی مجلس محترم شورای 
اســالمی، تمامی ســازمان ها و نهادهای دولتی موظف به 
مشــارکت و انجام همکاری های الزم با این شرکت شده اند. 
امیدواریم بــا افزایش همکاری تمام دســتگاه های مربوطه 
در راســتای ایجاد محیطی امن و راحت بــا رعایت تمامی 
حقوق شــهروندی برای ساکنان شهرهای جدید شاهد رونق 

روزافزون این شهرها در کشور عزیز ایران باشیم.

  ضرورت توجه به انرژی های پاک در شهرهای نوبنیان

  محاسبه هزینه های محیط زیستی در تعیین قیمت برق تجدیدپذیر بررسی شد

پنجره ایرانیان: روش های محاســبه هزینه های محیط زیســتی در تعیین قیمت برق 
تجدیدپذیر در نوزدهمین جلســه شورای عالی همفکری ستاد توسعه فناوری انرژی های 

تجدیدپذیر معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری بررسی شد.
به گزارش ایســنا، نوزدهمین جلســه شــورای عالی همفکری ســتاد توسعه فناوری 
انرژی های تجدیدپذیــر معاونت علمی وفناوری ریاســت جمهوری با حضور علی وطنی 
معاون توســعه فناوری معاونت علمی، ســیروس وطنخواه دبیر ســتاد توســعه فناوری 
انرژی های تجدیدپذیر ، مدیران کارگروه های ســتاد و نمایندگانی از سازمان های محیط 
زیست و برنامه و بودجه در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد.

این جلســه با هدف بررسی روش های محاســبه هزینه های محیط زیستی در تعیین 
قیمت برق تجدیدپذیر برگزار شــد و نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان 

برنامه و بودجه چگونگی، رویکردها و مستندات مورد استفاده را ارائه کردند.
در پایان این نشســت، سیروس وطنخواه با اشاره به وجود دو رویکرد متفاوت که یکی 
تمرکز بر وضعیت فعلی نیروگاه های فسیلی و هزینه های اجتماعی ناشی از آن و دیگری 
مقایسه فناوری های تجدیدپذیر با نیروگاه های با بازدهی باال که در آینده وارد شبکه برق 
کشور خواهد شد، پیشنهاد تشــکیل کارگروهی متشکل از وزارت نیرو، سازمان برنامه و 
بودجه، ســازمان حفاظت محیط زیست و این ســتاد را داد تا بررسی کارشناسی موضوع 
و اتخــاذ یک رویکرد و روش واحد با هدف ایجاد اجمــاع در بین بازیگران اصلی حوزه 

انرژی های تجدیدپذیر انجام شود.
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پنجره ایرانیان: مدیر کارگروه سیاســتگذاری و مطالعات راهبردی ســتاد توسعه فناوری 
انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی از تصویب ســند ملی توســعه دانش بنیان انرژی های 

تجدیدپذیر در شورای ستاد اجرایی سازی نقشه جامع علمی کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا، سید مسلم موسوی مدیر کارگروه سیاســتگذاری ستاد توسعه فناوری 
انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی با اشــاره به فعالیت های انجام شــده در این کارگروه، 
افزود: این سند ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و با مشارکت بازیگران اصلی حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر در ســتاد نقشه جامع علمی کشور و شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب شده و 
جهت ابالغ به رییس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال شده است.

وی ادامه داد: این ســند، ســندی مادر برای این حوزه محســوب می شود و ستاد توسعه 
فناوری انرژی های تجدیدپذیر نقش اجرایی  سازی و بسترسازی جهت ایجاد هماهنگی میان 

کلیه ذی نفعان جهت پیاده سازی آن را بر عهده دارد.
موســوی ادامه داد: کارگروه سیاستگذاری و مطالعات راهبردی ستاد وظیفه تهیه برنامه 
عملیاتی و اجرایی ســازی سند راهبردی را بر عهده دارد. هر یک از حوزه های مختلف در 
انرژی های تجدیدپذیر همچون بادی و خورشــیدی برنامه عملیاتی مخصوص به خود را 
دارند و دارای اولویت های فناورانه در حوزه خود هســتند که الزم است با جلب مشارکت 
ســازمان های مختلف، بســتری برای تهیه نقشــه راه فناوری های مختلف در این حوزه 

تدوین شود.
وی همچنین بیان کرد: بنابراین تدوین برنامه عملیاتی و اجرایی ســازی ســند توســعه 
دانش بنیان در این کارگروه ستاد شروع شده و همچنین به منظور یکپارچه سازی سند توسعه 
دانش بنیان مشــغول گردآوری مطالعات پیشــین انجام شده در کشــور هستیم تا بر اساس 

داشته های قبلی و اطالعات جدید این یکپارچه سازی را انجام دهیم.

 استفاده حداکثری از ظرفیت انرژی خورشیدی در استان یزد 

پنجره ایرانیان: اســتاندار یزد در نشست مرکز خدمات 
ســرمایه گذاری اســتان خواستار ســرعت دهی به امور 
سرمایه گذاران به ویژه در حوزه انرژی خورشیدی شد و از 
مسئوالن خواست با در نظر گرفتن فرصت ها، بر توسعه 

سرمایه گذاری استان متمرکز شوند.
به گزارش ایسنا، ســیدمحمد میرمحمدی در نشست 
مرکز خدمات ســرمایه گذاری استان یزد از شکل گیری 
و فعالیت مرکز خدمات ســرمایه گذاری اســتان اظهار 

خرسندی کرد و گفت: استقبال سرمایه گذاران حاکی از 
روند افزایشــی سرمایه گذاری در استان بوده و این مهم 

نقطه مثبتی در چشم انداز استان است.
از تشــکیل مرکــز خدمــات  افــزود: هــدف  وی 
سرمایه گذاری اســتان این بوده است که سرمایه گذاران 
در پیچ و خم های متعدد اداری ســرگردان نشوند و اگر 
کار آنها انجام شــدنی اســت در کوتاه ترین زمان ممکن 

انجام شود.

میرمحمدی گفت: زمینه و پهنه های سرمایه گذاری در 
استان کامال مشخص است و اکنون نکته مبهمی در این 

زمینه وجود ندارد که بنابر آن سرمایه گذار معطل شود.
استاندار یزد تصریح کرد: انرژی خورشیدی را یکی از 
زمینه های مهم ســرمایه گذاری در استان دانست و بیان 
کرد: باید به گونه ای استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی 
را در برنامه ها دنبال کنیم که آلودگی ســوختی نداشته 

باشیم و از انرژی پایداری بهره  بگیریم.
این مقام مسئول در پایان با بیان این که توسعۀ انرژی 
خورشیدی سیاست کلی کشور است، از مسئوالن استان 
خواســت به گونه ای برنامه ریزی کننــد که در این باره 
ارتباط بهتری با وزارت نیرو برقرار شود و هدف استفاده 

حداکثری از انرژی خورشیدی در استان باشد.
گفتنــی اســت، در این نشســت گزارشــی از روند 
ســرمایه گذاری صورت گرفته در حــوزه تولید برق در 
طول برنامه پنج ساله توســعه ارائه و در خصوص امور 
جاری مرکز خدمات ســرمایه گذاری استان هم اندیشی 
شد؛ شــیوه نامه اصالحی مرکز خدمات سرمایه گذاری 
تصویب شــد و زمان حضور نمایندگان دســتگاه های 
اســتان در مرکز از دو روز در هفته به یک روز در هفته 

کاهش یافت.

 تصویب سند ملی توسعه دانش بنیان انرژی های تجدیدپذیر
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 با امضای سند همکاری در نشست شرکت های دانش بنیان ایرانی و اتریشی

 ساختمان های ایران دوستدار انرژی و محیط زیست نیستند

پنجره ایرانیان: نشســت مشترک شرکت های دانش بنیان 
ایرانی و اتریشی با حضور معاون علمی وفناوری رئیس جمهور 
و شــرکت های فناوری دو کشور در اتریش برگزار و 3 سند 

همکاری بخش خصوصی در این زمینه امضا شد.
به گــزارش روابط عمومــی معاونت علمــی  و فناوری 

ریاســت جمهوری، در این نشســت فنــاوری و اقتصادی 
شــرکت های دانش بنیان ایرانی و اتریشــی، سند همکاری 
سه جانبه بین ستاد توســعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر، 
شــرکت دانش بنیان ایرانی و یک شــرکت اتریشــی، در 
زمینه ســامانه های تبدیل پسماند به انرژی از جمله فناوری 

زباله سوز به امضا رسید.
بر اساس این ســند، یک دفتر طراحی مشترک در ایران 
ایجاد خواهد شــد. هدف از این کار، توســعه و بومی سازی 
فناوری تبدیل پسماند به انرژی با استفاده حداکثری از توان 
و دانــش ایرانی و با بهره گیری هم زمــان از تجربیات برتر 

جهانی در این حوزه است.
در دومیــن روز ســفر هیات عالی رتبه علمــی و فناوری 

کشــورمان به وین، دکتر ســتاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری اسالمی و جرج لیچ فرید وزیر حمل و نقل 
و نوآوری اتریش نیز دیدار و گفت وگو کردند. در این نشست 
دو طرف بر گســترش همکاری های فنــاوری و نوآوری و 

تحکیم روابط تاکید کردند.
وزیر حمل ونقل و نــوآوری اتریش از امضای قراردادها و 
تفاهم نامه هــای همکاری میان ایران و اتریش که در اولین 
روز ســفر صورت گرفته بود، استقبال و از انجام آن حمایت 

کامل کرد.
لیــچ فریــد تاکید کرد: اتریــش در زمینــه حمل ونقل و 
توســعه زیرســاخت ها در این عرصه، همکاری های الزم را 

با جمهوری اسالمی ایران خواهد کرد.

 پنجره ایرانیان: باوجود برنامه ریزی ها و صرف هزینه های 
قابل توجه در بحث بهینه سازی مصرف انرژی، همچنان در 

این بخش موفقیت قابل توجهی به دست نیاورده ایم.
به گزارش خبرگزاری آنا، فرزاد کیاســت، عضو انجمن 
بهینه ســازی مصرف انرژی در واکنش بــه این وضعیت 
اظهارکرد: بی توجهی به زیرساخت ها، نبود برنامه منسجم 
و کارآمد در مورد شــیوه مصرف انرژی در کنار اســتفاده 
از فناوری هــای قدیمی و تاریخ گذشــته به دالیل متعدد 
اقتصادی از جملــه دالیل باال بودن مصرف انرژی به ویژه 

در بخش ساختمانی است.
وی تصریــح کرد: اگر قرار باشــد قدمــی مثبت در این 
عرصه برداریم باید شــناخت دقیقی از آنچه در کشور روی 
می دهد داشته باشیم. باید به تدریج فرهنگ مصرف را تغییر 
دهیم. باید درک کنیم که چــرا با وجود این همه تبلیغات 
در راستای مصرف درســت انرژی هنوز گرایش به سمت 

شیوه های قدیمی مصرف، بیشتر است.
به اعتقــاد این فعال اقتصادی ورود افــراد غیرحرفه ای 
در عرصه ساخت و ســازها از جمله علل باال بودن میزان 
مصرف و از آن جدی تر هدررفت انرژی در کشــور است. 
عــدم آشــنایی آنها بــا فناوری های نو و آشــنا نبودن به 
روش های پیشرفته در ساختمان سازی موجب می شود که 

کشور نتواند به سمت مصرف بهینه انرژی قدم بردارد.
کیاســت از جمله دالیل بی کیفیت بودن ساختمان های 
شــهر را حضور ســازندگان غیرحرفه ای دانســت و تاکید 
کــرد: در وضعیتی که هیچ نهاد نظارتی در امر ســاخت و 
ســاز وظیفه خود را انجام نمی دهد، شــاهد ایجاد بناهایی 
هستیم که فاقد استانداردهای الزم هستند. نکته قابل تامل 
اینجاست که از گذشته های بسیار دور، ایران به عنوان یکی 
از کشــورهای برخوردار از نظر معماری های ناب، شناخته 

می شده اما امروز از این قابلیت خبری نیست.
این عضو انجمن بهینه ســازی مصرف انرژی با انتقاد از 
نبود استراتژی مشخص و اصولی، خواستار برنامه ریزی های 
قابل اجرا در حوزه مصرف انرژی شــد. وی در عین حال از 
لزوم ایجاد انگیزه الزم بین سازندگان برای اجرای قوانین 

موجود، سخن گفت.
کیاســت تصریح کرد: سال هاست که قوانین الزم برای 
کاهش هدررفت انرژی در ســاختمان تدوین شده است اما 

هنوز عملیاتی نشده اند.
وی در ادامه با اشــاره به پایان پذیر بودن ســوخت های 
فسیلی و بلند شــدن زنگ خطر در این مورد به مسئوالن 
هشــدار داد که امروز نباید بــا بی برنامگی خود را در آینده 

نه چندان دور جز گروه کشــورهای نیازمند به انرژی برای 
ادامه بقا، قرار دهیم. از طرف دیگر ایران ظرفیت های خوبی 

در زمینه انرژی ها نو دارد که متاسفانه از آنها غافل است.
این کارشــناس حوزه انــرژی ســاختمان، تاکید کرد: 
ســاختمان های ایران دوســتدار انرژی و محیط زیســت 
نیستند. این ساختمان ها به گونه ای ساخته شده اند که سرما 
و گرمایی را که با هزینه های گزاف تامین می شــوند حفظ 
نمی کنند و به واسطه عایق نبودن سرما و گرما را به سرعت 

از دست می دهند. 
متاســفانه به نظر می رســد هنــوز اراده جــدی برای 
بهینه سازی مصرف انرژی وجود ندارد و هنوز عمق بحران 
انرژی را باور نکرده ایم. تا زمانی که نظارت ها بر ساخت و 
ساز ساختمان ها اصولی نشود، نمی توانیم به دنبال اصالح 

روند مصرف انرژی در کشور باشیم.
کیاســت در پایان خاطرنشــان کرد: هر ســاختمانی با 
فرض اینکه حتی اصولی هم ســاخته شــده باشد، نیازمند 
نگهداری اســت. پس فرامــوش نکنیم در کنار ســاخت 
حرفه ای و رعایت نکات الزم بــرای بهینه کردن مصرف 
انرژی، در مرحله دوم نگهداری و به روز کردن تجهیزات و 

دستگاه های ساختمانی اهمیت باالیی دارد.
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پنجــره ایرانیان: رئیس هیات مدیره انجمن علمی انــرژی بادی ایران با بیان اینکه نتیجه 
ارزیابی ها در خصوص انرژی های تجدیدپذیر کشور تا به امروز اصال مطلوب نیست.

به گزارش ایســنا، دکتر هاشــم اورعی افزود:  ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور 75 هزار 
مگاوات است که از این میزان تنها حدود 130 مگاوات شامل انرژی بادی بوده و سهم انرژی 
خورشیدی نیز کمتر و نزدیک به صفر است. در واقع باوجود ظرفیت های قابل توجه به ویژه در 
حوزه انرژی بادی و خورشــیدی در کشور، متاسفانه میزان استفاده از آنها اصال رضایت بخش 

نبوده و بسیار کم است.
اورعی اضافه کرد: ترکیه که دارای مســاحت و اقلیم قابل مقایسه با کشور ماست و تقریبا 
توســعه صنعت انرژی بادی را با کشور ما آغاز کرده، امروز پنج هزار و 300 مگاوات نیروگاه 

بادی در حال بهره برداری دارد.
وی با بیان اینکه کشــورهای حاشیه خلیج فارس اقدامات بسیار گسترده ای را در این زمینه 
آغــاز کرده اند، اظهار کرد: دبی، ابوظبی و عربســتان صعودی در حال راه اندازی شــهرهایی 

هستند که تمام انرژی مصرفی آنها از طریق انرژی تجدیدپذیر تامین می شود.
این استاد دانشــگاه گفت: طبیعی است که کشــورهایی همچون آلمان و دانمارک از این 
انرژی ها استفاده کنند، اما سال گذشته در کشور اتیوپی 230 مگاوات نیروگاه بادی نصب شده 

است، در حالی که میزان منصوبه کشور ما نصف این عدد است.
وی ادامه داد: ارزیابی ها در خصوص انرژی های تجدیدپذیر کشور تا به امروز اصال مطلوب 
نیســت، اما کاغذبازی و صدور مجوز در این حوزه بسیار اســت که از هیچ کدام از آنها برق 

تولید نمی شود.
اورعی بیان کرد: وزارت نیرو اعتقاد به اســتفاده از انرژی تجدیدپذیر داشته و نسبت به این 

مهم دغدغه دارد، پس مشــکل به وزارت نیرو ختم نمی شــود و دو مشکل در این خصوص 
وجود دارد. وزارت نیرو به تمامی مســائل مربوط به نیروگاه بادی و خورشیدی واقف نیست و 
این مسئله را فقط فنی و مهندسی می بیند چراکه این تفکر وزارتخانه است، در صورتی که این 
موضوع قبل از فنی بودن اقتصادی است، اما متاسفانه وزارت نیرو صورت مسئله را نمی داند.

رئیــس انجمن انرژی بادی ایران اضافه کرد: وزارت نیرو کارهای بیرون را نمی داند و ثانیا 
از توان و قدرت کافی برخوردار نیست. اگر مسائل محیط زیستی و فرهنگی در کشور مهم تر 
قلمداد شــود، فشار مطالبات عمومی بر روی این نهادها بیشتر می شود که در حال حاضر این 

فشار وجود ندارد.
وی ادامه داد: از وقتی به خاطر داریم مرتبا اعالم می شــود که فالن خودرو آلودگی ایجاد 
کرده و دودزاست پس آن خودرو را نمره گذاری نکنیم، اما مافیای خودرو کار خود را بلد است 

چون زور صنعت خودرو از زور سازمان محیط زیست ما بیشتر است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه استان موفق در زمینه بهره مندی از انرژی 
بادی در کشور وجود ندارد، با اشاره به برخی برنامه های انجمن انرژی بادی گفت: این انجمن 
با مشــارکت وزیر نیرو تاسیس شده و سه ســال از عمر آن می گذرد. برگزاری کنفرانس های 
سالیانه از اقداماتی اســت که طی آن مسئوالن وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه 
و بودجه و نهادهای مختلف حضور به هم رســانده و با این مهم آشنا می شوند، آنها همچنین 

نسبت به اقدامات و وظایف خود در این زمینه مورد سوال قرار می گیرند.  
وی با بیان اینکه سیســتم این آمادگی را ندارد که از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کند و 
آن را توســعه دهد، گفت: در این سه سال اقدامات بلندمدت در نظر گرفته شده، اما چند سال 

طول می کشد تا آنچه که کاشته شده سبز شود.

 خودروهای برقی میان بر فرار از آلودگی
پنجــره ایرانیان: یکــی از برنامه هــای وزارت نیرو 
برای مقابلــه با آلودگی هوا موضــوع روی کار آمدن 
خودروهای برقی اســت که بر اساس مطالعات صورت 
گرفته اگر تنها در تهران بتوان خودروهای کنونی را با 
خودروهای برقــی جایگزین کرد بیش از 70 درصد از 

آلودگی شهر کاسته می شود.
به گزارش ایســنا، در حال حاضر 60 درصد آلودگی 
هوا مربوط به سیســتم حمل ونقل می شــود به همین 
دلیل نیز از 26 طرح تحقیقاتی و توســعه فناوری مهم 
کــه در وزارت نیرو در حال پیگیری قرار گرفته یکی از 

آنها مربوط به طرح خودروهای برقی است.
بــه عبارت دیگــر توزیع برق خودروهــای برقی بر 
عهــده وزارت نیرو خواهــد بود به همیــن دلیل باید 
زیرســاخت های آن طوری فراهم شود که امکان شارژ 
خودروهــای برقی در منازل مســکونی و دیگر اماکن 

تجاری و اداری وجود داشته باشد.
همچنیــن هم اکنون 76 هــزار مــگاوات ظرفیت 
منصوبه برق کشــور است که از این میان به طور مثال 
در زمستان حدود 30 تا 34 هزار مگاوات مورد استفاده 
قــرار می گیرد این در حالی اســت کــه قدرت عملی 
نیروگاه های کشــور بیش از 54 هزار مگاوات تخمین 

زده شده است.

این امر نشــان می دهد که بخش زیــادی از تولید 
به ویژه در طول زمستان بال استفاده می ماند و به راحتی 
می توان در صورت گســترش خودروهای برقی کشور، 
آنهــا در زمان های غیرپیک شــارژ کرد بــدون اینکه 

فشاری به شبکه نیز وارد شود.
از سوی دیگر در حال حاضر کل خودروهای مصرفی 
کشور در داخل حدود یک میلیون خودرو است که اگر 
ساالنه 10 درصد خودروها برقی شود، با احتساب هزینه 
10 میلیــون تومانی برای تولید هــر خودرو، هزینه ای 
نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان خواهد داشــت که این 

عدد در مقایسه اقتصاد کشور عدد ناچیزی است.
به طــور کلی باید گفت که اگر برنامه این اســت که 
خودروهای برقی در کشور توسعه پیدا کند، می بایست 
پیش از آن الزامــات قانونی محکمی برای آن در نظر 
گرفت چراکه در حال حاضر در زمینه توسعه خودروهای 
برقی در کشــور قانون محکمی وجود ندارد، در برخی 
از کشــورهای خارجی کارخانه ها ملزم شده اند تا حدود 
20 درصد از تولید ســاالنه خود را به تولید خودروهای 
برقی اختصاص دهند، این مســئله باعث می شود تا در 
چند سال آینده کلیه خودروهای جدید آنها برقی شوند.
در همین رابطه علیرضــا دائمی معاون وزیر نیرو بر 
این باور است که با توجه به شرایط فعلی، در آینده برق 

جایگزین بنزین در ایران خواهد شد، لذا وزارت نیرو در 
حال فراهم کردن شــرایطی است تا در زمان های غیر 
پیــک با نصب تجهیزات مورد نیاز، شــارژ خودروهای 
برقــی در مکان های مذکور انجام شــود همچنین به 
دنبال ایجاد شــرایط ارتباط مناســب تولید باطری و 

خودرو برقی در ایران هستیم.
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته وزارت نیرو 
قصد دارد که در طول یک برنامه سه ساله یا پنج ساله 
در شهرهایی که آلودگی باالیی وجود دارد این طرح را 
اجرایی کند، که تاکنون نیز پیشــنهاد آن به دولت داده 
شــده و به نظر می رسد که اگر در برنامه ششم توسعه 
به این مســئله نیز توجه شود بتوان حجم آلودگی ها را 

کاهش داد.

 سبقت ترکیه از ایران در حوزه انرژی های بادی
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پنجره ایرانیان: یک قایق خورشــیدی به زودی قرار 
است سفر دور دنیای خود را با الهام از پروژه هواپیمای 

خورشیدی سوالر ایمپالس آغاز کند.
به گزارش ایســنا، یک گروه 50 نفره از دریانوردان، 
مهندســان و معماران به طراحی یک قایق دوبدنه 30 
متری موسوم به دیده بان انرژی پرداخته اند که با انرژی 

خورشیدی و باد حرکت می کند. 
ویکتورین اروسا، ســازنده و ناخدای دیده بان انرژی 
اظهار کرد: قایق خورشــیدی یک چالش فنی و شبیه 
هواپیمای برقی ســوالر ایمپالس معــروف اما از نوع 

دریایی و ساخت فرانسه است. 
هدف ما رسیدن به انرژی پایدار با استفاده از طبیعت 
و انرژی های تجدیدپذیر و انجام یک سفر مستقل دور 

دنیا است.
انرژی خورشــیدی و باد تنها منبع تامین انرژی این 

قایق اســت و پنل های خورشیدی و توربین باد در آن 
نصب شــده اند. سامانه ســوخت این قایق، آب دریا را 
به هیدروژن تبدیل می کند. دیده بان انرژی در حقیقت 
یک قایق بادبانی مســابقه ای بازیافت شده است که 

ســابقه درخشــانی در رقابت ها داشــته است. مراحل 
ســاخت این قایق سه سال طول کشــیده و وزن آن 

20 تن است.
قرار است چهار دریانورد، گروهی از مهندسان و یک 
فیلمبردار برای مســتند نگاری با این قایق خورشیدی 
راهی ســفر دور دنیا شــوند. آن ها هدف از این سفر را 
تالش بــرای کاهش ضایعات کربنی توصیف کرده اند. 
این پروژه پنــج میلیون یورویی  به شــکل لحظه به 
لحظه به طور مستند در شبکه های اجتماعی و همچنین 

به صورت واقعیت مجازی نمایش داده خواهد شد.
ســفر دیده بان انرژی در ماه آوریــل از بندر بریتانی 
آغاز خواهد شــد و با 110 توقف برنامه ریزی شده در 
50 کشور جهان، شش سال طول خواهد کشید. وزارت 
محیط زیست فرانسه، یونسکو و بنیادهای دیگر از این 

سفر حمایت کرده اند.

پنجره ایرانیان: یک شرکت نوآوری و مهندسی آمریکایی 
در نیویــورک تــا 45 ســال آینــده به دنبال ســاخت یک 

آسمان خراش بسیار بلند برای تصفیه هوا است.
به گزارش ایســنا، شــرکت آرکونیک قصــد دارد تا یک 
آســمان خراش به طول 4.8 کیلومتــر)3 مایل( را از مواد در 
حال توسعه یا موادی مانند سطوحی که دود و مه را می بلعند 
یا بالکن های جمع شــونده که در حال حاضر در بازار وجود 

دارند بسازند.
شــری مــک کلیــری، یکــی از دانشــمندان آرکونیک 
می گوید، یکــی از پروژه های هیجان انگیــز و فوری که در 
این آســمان خراش به کار خواهد رفــت، اکو کلین بوده که 
یک پوشــش ویژه برای ساختمان هاســت که به واسطه آن 
ســاختمان به صورت خودکار تمیز شده و هوای اطراف خود 
را نیز تصفیه می کند. این فناوری در ســال 2011 روانه بازار 
شــد و مزایای بسیاری نســبت به پنجره های سنتی داشت. 
این پوشــش کاربردی عالوه بــر زیبایی شناســی، دارای 

مزایایی مانند استحکام زیاد و عمر طوالنی بوده و با کاهش 
آالینده های اطراف به محیط زیســت اطراف کمک خواهد 
کــرد. اکو کلین از نــور و بخار آب کمک گرفتــه تا با مواد 
شــیمیایی موجود در پوشش ســاختمان مخلوط شده و اتم 
شناخته شده ای به نام رادیکال های آزاد را تولید کند. رادیکال 
آزاد به اتم، مولکول یا یونی گفته می شود که الکترون جفت  

نشده دارد. به عبارت دیگر پوسته الکترونی آن ناقص باشد. 
این رادیکال هــای آزاد آالینده ها را از هــوا گرفته و آنها را 
تجزیه می کنند تا هوای اطراف ســاختمان را از آالینده ها و 
گرد و غبار پاک کنند. نتیجه نهایی یک ساختمان پاک کننده 

است که توسط هوای پاک احاطه شده است.
یکی دیگــر از نوآوری هایی که در این ســاختمان به کار 
خواهد رفت پنجره های بلومفریم اســت. ایــن پنجره های 
موتوردار در کمتر از یک دقیقه به یک بالکن تمام شیشه ای 
تبدیل می شــوند. آرکونیک این فناوری را در نمایشگاه های 
تجاری سراســر جهــان رونمایی کــرده و در آینده نزدیک 
آن را روانــه بازار خواهد کــرد. آرکونیک به جای صرف دو 
برابر پول برای ســاخت پنجره و فضای جداگانه، می خواهد 
بر روی موادی ســرمایه گذاری کند کــه انعطاف پذیر بوده و 
فضای کمتری را اشــغال می کنند. این آسمان خراش که از 
مواد چاپ سه بعدی ساخته می شــود تا سه مایل در آسمان 

باال خواهد رفت.

پنجره ایرانیان: دانشــجویان دانشگاه نایروبی کنیا توانستند موتورسیکلتی طراحی کنند که 
با نور خورشید کار می کند.

به گزارش ایســنا، ســه دانشــجوی ســال آخر در دانشــگاه نایروبی کنیا توانستند یک 
موتورســیکلت خورشیدی تولید کنند. در این پروژه دانشــجویان ساختار یک موتورسیکلت 
معمولــی بنزینی را به گونه ای تغییــر دادند که با باتری کار کند و انرژی این باتری را از نور 

خورشید تامین کردند.
موتورسیکلت خورشیدی با این باتری ها پس از شارژ کامل می تواند 70 کیلومتر مسافت را 
طی کند و پس از آن باتری می بایست مجددا شارژ شود. البته در این سیستم امکان جایگزیی 

باتری خالی با یک باتری شارژ شد نیز وجود دارد.
این دانشجویان از زمان آغاز پروژه تا به حال بیش از 30 دستگاه موتورسیکلت خورشیدی 
را تولید کرده اند. از مزایای این موتورسیکلت ها می توان به عدم ایجاد آلودگی، ارزان قیمت تر 
بودن نسبت به موتورهای بنزینی و در کل به صرفه بودن از نظر زیست محیطی و اقتصادی 

اشاره کرد.
تنها مشــکلی که کاربران ممکن است با این اختراع داشته باشــند، قدرت پیشران کمتر 
و ضعف نســبی در سرباالیی است اما در کشــوری که بسیاری از دوچرخه  و موتور اجاره ای 

استفاده می کنند این وسیله می تواند بسیار مفید باشد.

  ساخت موتورسیکلت خورشیدی در دانشگاه کنیا

  سفر دریایی دور دنیا با قایق خورشیدی در ماه آوریل آغاز می شود

  ساخت آسمان خراش 5 کیلومتری برای تصفیه هوا
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  تبدیل پوسته تخم مرغ به دستگاه ذخیره سازی اطالعات دوستدار طبیعت

  جلوگیری از تبخیر آب پشت سدها با پنل های خورشیدی
 

پنجره ایرانیان: گروه علمی موسســه فناوری گوئیژو 
قصد دارد بقایای تخم مرغ میل شــده را به دســتگاه 

ذخیره سازی اطالعات تبدیل کند.
به گزارش ایسنا، این دستگاه، حافظه مقاومتی قابل 
 ،ReRAM دسترســی تصادفی با عالمت اختصاری
نوعــی حافظه پاک شــدنی، با حجم بــاال و کمترین 
سیســتم انرژی ذخیره سازی اطالعات است و به جای 
ذخیره سازی شارژ همچون حافظه های مرسوم، با ایجاد 
مقاومت الکتریکی از مواد دی الکتریک جامد اســتفاده 
می کند و ولتاژ را بــدون جریان الکتریکی و به عنوان 

یک عایق انتقال می دهد.
محققان اظهار کردند: پوســته تخم مرغ مثل حافظه 
مقاومتی ســوئیچینگ عمل می کند، امــا هنوز از این 

ویژگی  در پورت های USB استفاده نشده است.

در این دستگاه پوسته تخم مرغ نرم شده و به صورت 
پــودر در مقیاس نانو درآمده و ســپس در حالل حل 
می شــود. سپس خمیر به دســت آمده به صورت الیه 
پوششــی بر روی قسمت الکترولیت تراشه حافظه قرار 

گرفته و حامل شارژ الکتریکی خواهد بود.
اگر این روش کارایی داشته باشد با دستگاه هایی که 
بر اساس پوســته تخم مرغ کار می کنند قادر به ارسال 
100بیت کــد باینری در حافظه قبل از خراب شــدن 
خواهیــم بود. البته با بهبود این روش قادر خواهیم بود 

چرخه استفاده از آن را افزایش دهیم.
این کشــف موجب تولید دســتگاه های دوســتدار 
طبیعت، دستگاه های ذخیره سازی کم هزینه و استعمال 
مواد پایدار در نســل بعدی دستگاه های ذخیره انرژی 

غیر فرار خواهد شد.

پنجره ایرانیان: با توجه به تبخیر شــدید آب در 600 ســد ساخته شده در کشور اخیرا  
محققان طرحی را با اســتفاده از پنل های خورشــیدی برای جلوگیری از تبخیر آب ارائه 
کردند که ضمن تولید برق از منابع تجدیدپذیر از میزان تبخیر آب ذخیره شــده در پشت 

سد جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی وزارت نیرو، متوسط ساالنه 
بارندگی در کشــور 250 میلی متر است، ولی به دلیل تغییرات اقلیمی در 5 تا 6 سال 

اخیر متوسط بارندگی به 204 میلی متر در سال کاهش یافته است.
از ســوی دیگر در حال حاضر کشــور با معضالت تبخیر شدید آب در پشت 600 
سد احداث شــده در کشور مواجه هســتیم که برای رفع این چالش نیاز به اقدامات 

فناورانه داریم.
در این راســتا تاکنون روش های نوینی ارائه شده است که از آن جمله می توان به 
استفاده از »توپ های پالستیکی« اشــاره کرد؛ ولی بر اساس برآوردهای انجام شده 
این روش توجیــه اقتصادی برای ایران ندارد، ضمن آنکه مانعی برای دسترســی و 

بازبینی سد است.
بر این اســاس محققان پارک علم و فناوری فارس با الهام از این روش، ایده نوینی را 
در این زمینه ارائه کردند. این محققان با استفاده از نانوپوشش ها، الیه هایی برای کاهش 

تبخیر در دریاچه های پشت سد عرضه کردند.
نانوپوشــش های ارائه شده با اعمال بر روی ســطح آب عالوه بر آنکه مانع تبخیر آب 
و موجب نگهداری آب ذخیره شــده در پشت سد می شــود، به راحتی می توان بازدیدهای 

دوره ای از سدها را انجام داد و این پوشش ها مانعی برای انجام بازبینی ها نخواهد شد.
با اســتفاده از قایق های موتور این پوشش به کناری می رود و با خروج قایق از دریاچه 

پشت سد، این نانوذرات مجددا به یکدیگر متصل خواهند شد.
عالوه بر این روش، اخیرا کاهش تبخیر آب از طریق پنل های خورشیدی نیز در کشور 

مطرح شده است تا عالوه بر تامین برق از منابع تجدیدپذیر مانع از تبخیر آب شود.
مهندس حسن اطاعتی، مجری طرح با تأکید بر اینکه حوضه های آبخیز ایران از تبخیر 
بســیار باالیی برخوردار هستند، گفت: بر این اساس مطالعات گسترده ای را در این زمینه 
انجــام دادیم و نتایج داده های ما نشــان داد که برای جلوگیری از تبخیر آب در ســدها 

می توان از پنل های خورشیدی استفاده کرد.
وی در ایــن زمینه توضیح داد: در این روش با اســتفاده از صفحات فتوولتائیک که بر 
روی یک ســوم دریاچه ســدها قرار می گیرند، عالوه بر جلوگیری از تبخیر آب، می توان 
انرژی تجدیدپذیر را از خود صفحات فتوولتائیک که بر روی آب مخازن سد نصب شده، 

تولید کرد.
اطاعتی با بیان اینکه مطالعات این طرح با همکاری دانشــگاه شیراز انجام شده است، 
خاطرنشان کرد: مطالعات ما نشان می دهد قیمت های برق ناشی از روش های فتوولتائیک 

به یک هشتم تقلیل یافته و اجرای این طرح مقرون  به صرفه و اقتصادی است.
این محقق با اشــاره به جزئیات اجرای این پــروژه تحقیقاتی ادامه داد: پنل های مورد 
نیاز این طرح از ســوی شــرکت های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی قابل تأمین  بوده و 

برنامه ریزی هایی نیز برای جذب سرمایه گذاری های خارجی صورت گرفته است.
به گفته اطاعتی، این طرح با همکاری محققان دانشــگاهی اجرایی خواهد شد. مجری 
طرح با تاکید بر اینکه کشــور نیازمند یک رویکرد نوین در برنامه ریزی برای بهره برداری 
و نگهــداری از طرح های عظیم ملی در تمامی زمینه های صنعتی اســت، ابراز امیدواری 
کرد که رویکردهای نوین چون »کلینیک ســد« و »جلوگیری از تبخیر آب با استفاده از 

روش های نوین« بتواند الهام بخش مناسبی برای دیگر صنایع باشد.
وی همچنین تاکید کرد: از نظرات و پیشنهادات سازنده مجامع دانشگاهی و صنعتی که 

ما را در راستای انجام این رسالت ملی کمک کنند، به گرمی استقبال می کنیم.
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  تبدیل نور خورشید به سوخت مایع با نانوذرات طال

  تالش محققان کشور برای تولید انرژی از جزر و مد در خلیج فارس

پنجره ایرانیان: پژوهشــگران اســترالیایي موفق شدند با 
اســتفاده از نانوذرات طال، نور خورشــید را به سوخت مایع 

تبدیل کنند.
به گزارش ایرنا، این پژوهشگران سعي دارند با توسعه این 
فناوري و اســتفاده صنعتي از آن در نهایت از نور خورشــید 

ترکیباتي مانند متان یا متانول تولید کنند.
محققان این پــروژه معتقدند که ایــن روش، جایگزیني 
براي ذخیره انرژي به جای اســتفاده از باتري است؛ در این 
روش به جای مواد ســمي موجود در باتري، از نانوذرات طال 
استفاده مي شود. گاتنر آندرسون سرپرست این تیم تحقیقاتي 
مي گوید: در این پروژه از نور خورشــید و با کمک نانوذرات 

طال، سوخت مایع ساختیم.
ارتش آمریکا روي این فناوري سرمایه گذاري کرده است 
تا در آینده از آن به عنوان ژنراتور ســیار اســتفاده کند. این 

گروه معتقدند که ایــن روش را مي توان در مقیاس صنعتي 
به کار گرفت.

دنیا در حال حرکت به سوی انرژی های تجدیدپذیر است. 
کاتالیســت طال نســبت به کاتالیســت هاي رایج، 10 برابر 

کارایي باالتري دارد اما به قدرتمندي باتري نیست.
هرچند این فناوري در مقیاس آزمایشــگاهي اســت اما 
داراي ظرفیــت باالیي بوده و از آن می تــوان براي تامین 
انرژي یک خانه و حتي یک شــهر استفاده کرد. محققان به 
دنبال ارائه جایگزیني هســتند که بتوان به صورت تجاري از 

آن استفاده کرد.
 نتایــج این پروژه نشــان مي دهد که مي تــوان در آینده 
نزدیــک آن را وارد بــازار کرد. محققان ایــن پروژه قصد 
دارند تا پیشــرفت هاي انجام شــده در این پروژه را پیش از 

تجاري سازي منتشر کنند.

پنجره ایرانیان: محققان پژوهشــگاه اقیانوس شناســی و علوم جوی با همکاری ستاد 
توســعه انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری در حال انجام 
مطالعاتــی در زمینه تولید انرژی از جزر و مد با اســتفاده از توربین جریانی جزر و مدی 

برای دو منطقه خلیج فارس هستند.
به گزارش ایسنا، اکبر شهرباف، مجری طرح با بیان اینکه این طرح با عنوان »طراحی 
یک توربین جریان جزر و مدی« با حمایت ســتاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر 
معاونت علمی در حال اجرا است، گفت: در فاز نخست این پروژه پتانسیل سنجی انرژی 

جزر و مد در دو منطقه از خلیج فارس از سال 93 در دستور کار قرار دارد.
وی با اشــاره به نتایج به دست آمده از تحقیقات، خاطرنشان کرد: تا کنون جمع آوری 
اطالعات یک ماهه جریان جزر و مد در یکی از مناطق برای ســه ایســتگاه جمع آوری 
شــده و اندازه گیری امالح معلق با آب جابه جا شــده در یک شبانه روز به اتمام رسیده؛ 
همچنین نمونه هایی از این منطقه به منظور شناســایی ساختار تشکیل شده مواد از بستر 

دریا مورد آزمایش قرار گرفته است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی با بیان اینکه به زودی پتانسیل سنجی 
انرژی جزر و مد در منطقه دوم را شــروع می کنیم، ادامه داد: تعیین حداکثر سرعت جزر 
و مد در مناطق مورد تحقیق، شناســایی بهترین ســرعت برای استحصال انرژی و در 
نهایت طراحی توربین جریان جزر و مدی مســائلی است که در نظر داریم با انجام این 

پروژه به آن برسیم.
شــهرباف با تاکید بر اینکه امروزه تحقیقات در حــوزه انرژی های تجدیدپذیر به ویژه 
باد و خورشــیدی بیشتر شده اســت، یادآور شد: اما استحصال انرژی از دریا و جزر و مد 
نیز مزیت هایی دارد؛ چراکه انرژی های باد و خورشــید در طول 24 ساعت در دسترس 

نیستند؛ در صورتی که در طول 24 ساعت می توان از جزر و مد انرژی به دست آورد.
وی در عین حال تاکید کرد: تحقیقات در این زمینه در ابتدای راه است و امیدواریم در 

آینده شاهد پیشرفت های زیادی در این حوزه داشته باشیم.
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  ساختمان های استخوانی تولید کربن گلخانه ای را کاهش می دهند

  موفقیت محققان در تولید مواد افزودنی  صنایع پی. وی. سی

پنجره ایرانیان: به عقیده دانشمندان استخوان و پوسته  
تخم مرغ مصنوعی که از پروتئین و مواد معدنی ســاخته 
شــده اند، اگر در آینده جایگزین مواد قدیمی ســاخت و 
ساز شوند، می توانند مانع از افزایش آلودگی در شهرها و 

باعث کاهش تولید گاز کربن گلخانه ای شوند.
ساخت شــهر و ســاختمان هایی از جنس استخوان و 
پوسته  تخم مرغ تصوری فانتزی از یک صحنه  سینمایی 
را به وجود مــی آورد؛ اما این ایــده می تواند از افزایش 
آلودگی در شهرها جلوگیری کرده و در کاهش تولید گاز 

کربن گلخانه ای مفید باشد.
بــه گفته  دانشــمندان دانشــگاه کمبریــج، مصالح 
ساختمانی رایج مثل بتن و فوالد درمجموع 10 درصد از 
تولید گاز کربن گلخانه ای را در ســطح جهانی به عهده 
 دارند. این مقدار قبل از رســیدن به محل ساخت سازه 

اســت. ساخت این دو ماده به دما و انرژی بسیار زیادی 
نیــاز دارد. محققان امیدوارند که اســتخوان و پوســته  
تخم مرغ مصنوعی که از پروتئین و مواد معدنی ســاخته 
شــده، می تواند در آینده جایگزین مواد قدیمی ساخت و 

ساز شود.
میشــل اوین، دکتر مهندســی زیســتی در دپارتمان 
مهندســی دانشــگاه کمبریج خاطر نشــان کرد: حجم 
تولید گازهای گلخانه ای ناشــی از مسافرت های هوایی 
قابل توجه اســت و این مقدار، بیشــتر از حجمی است 
کــه تولیدات بتن و فوالد به وجــود می آورند، البته باید 
در نظر داشت که بیشــتر شهرها در سطح جهان از این 
مصالح اســتفاده می کنند. تیم دکتر میشل به علم تقلید 
حیاتی امیدوار هســتند؛ علمی که روند بیولوژیکی را در 
آزمایشــگاه به وجود می آورد. اخیرا آنها موفق به ساخت 

نوعی نمونه مصنوعی از پوســته تخم مرغ و اســتخوان 
شدند که به آسانی در روند ســاخت و ساز مورد استفاده 

قرار می گیرد و در دمای معمولی اتاق ایجاد می شود.
مزیت های نامبــرده از ترکیب این مــواد بیولوژیکی 
به وجود می آید. پروتئین، نیمی از ترکیب اســتخوان را 
تشــکیل می دهد و نیم دیگر از مواد معدنی ساخته شده 
اســت. ترکیبات پروتئین به استخوان خاصیت سفتی و 
ســختی را می بخشــند، در حالی که ماده  معدنی باعث 
به وجود آمدن استحکام و مقاومت آن در برابر آسیب ها 
می شــود. الزم به ذکر است که اســتخوان ها می توانند 
آســیب های ســطحی را ترمیم کنند. اما درباره پوسته  
تخم مرغ باید گفت که 95 درصد از ترکیبات آن را مواد 
معدنی تشکیل داده اند و درصد باقی مانده  پروتئینی باعث 

استحکام باورنکردنی آن می شود.
ســاختمان های اســتخوانی در دهــه حاضر محقق 
نمی شــوند. کالژنی کــه تیم اوین برای ســاخت مواد 
مصنوعی به آن نیاز دارد از منابع حیوانی تامین می شود. 
با این اوصاف، باید برای جایگزین کردن کالژن با مواد 
مشــتق شــده غیر حیوانی و یا پروتئین های مصنوعی، 

تحقیقات گسترده ای انجام شود.
دکتر میشل اوین در ادامه توضیح داد: مشکل دیگری 
کــه با آن روبه رو هســتیم، صنعت بســیار محافظه کار 
ســاخت و ســاز اســت. تمام اســتانداردهای ساخت و 
ســاز با توجه به مصالح بتن و فوالد طراحی می شــوند. 
ساخت ســاختمان های استخوانی و یا تشکیل از شده از 
مواد جدید به این معناســت که ساختار کلی صنعت باید 
متحول شود. اما اگر شــما بخواهید برای کاهش تولید 
کربن گلخانه ای کار دیگری انجام دهید، بنابراین ما نیز 

مجبور به انجام آن خواهیم بود.

پنجره ایرانیان: پژوهشگران کشــور موفق به تولید افزودنی های تثبیت کننده حرارتی 
مورد نیاز در صنعت پی. وی. ســی شــده و بــا ارتقای محصوالت خــود وارد بازارهای 

بین المللی شدند.
به گزارش ایســنا، مهشــید غیاثی، مجری طرح با بیان اینکه پی .وی. ســی در ساخت 
محصوالتی چون در و پنجره ها، لوله ها و ســازه ها به کار برده می شود، گفت: پایدارکننده 
یا اســتابیالیزرهای حرارتی پی. وی. ســی یکی از افزودنی هایی است که حضور آن نقش 
تعیین کننــده ای در پایداری و کیفیت پی. وی. ســی دارد و مطالعات ما بر روی تولید مواد 

افزودنی پی. وی. سی متمرکز شده است.
وی با تاکید بر این که اندازه دقیق پایدارکننده ها زمینه ســاز تولید پی. وی. سی با کیفیت 
و ارتقای صنایع وابســته به این ماده خواهد شــد، اظهار کرد: مقدار ماده ای که در 100 
کیلوگرم پی. وی .ســی استفاده می شــود، کمتر از 5 کیلوگرم است؛ بنابراین میزان باالیی 
نیست، اما همین موضوع اهمیت استفاده از ماده باکیفیت و تولیدشده بر اساس دانش فنی 

به روز را باال می برد؛ زیرا میزان قابل توجهی از محصول نهایی را درگیر می کند.
 غیاثی از موفقیت در صادرات مواد افزودنی پی. وی. سی و دانش فنی آن خبر داد و ادامه 
داد: بیش از نیمی از نیازهای کشور به این فرآورده ها در داخل کشور تولید می شود، ضمن 
اینکه یک چهارم تولیدات در حوزه های گوناگون را در بازارهای بین المللی عرضه کردیم.

به گفته وی، صادرات این محصوالت دانش بنیان به طور متوسط بیش از 10 هزار دالر 
درآمد ارزی را به همراه داشته است.

مجری طرح، گسترش این محصوالت را نیازمند توجه جدی به تحقیق و توسعه دانست 
و یادآور شــد: با توجه به اینکه مولفه های مصرف و نیاز مشتریان روزبه روز در حال تغییر 
اســت، شــرکت های فعال در این حوزه از جمله ما باید تولیدات خود را با نیاز روز تطابق 
دهیــم، بنابراین بیش از 50 نــوع محصول داریم که برای مطابقــت کامل با نیاز متغیر 
مشتریان، بر اساس تحقیق و پژوهش پایه ای و از ابتدا برای به دست گرفتن کامل دانش 

فنی بومی تولید می شوند.
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 چهارمین آسمان خراش مرتفع اروپا در لهستان ساخته می شود

 سازه بتنی جذاب زوج مکزیکی

پنجره ایرانیان: چهارمین برج مرتفع اروپا با ارتفاع 310 متر در کشــور لهســتان 
ساخته می شود.

به نقل از تکرا، برج Varso چهارمین آسمان خراش مرتفع اروپا در لهستان ساخته 
می شود. ساخت و ساز آسمان خراش جدیدی در ورشو، لهستان آغاز شده است. این 
آسمان خراش توســط شرکت معماری فاستر طراحی شده و 310 متر ارتفاع دارد تا 
به دومین برج بلند لهســتان و چهارمین آسمان خراش اروپا تبدیل شود. قرار است، 

مراحل ساخت و ساز این برج در سال 2020 تکمیل شود.
بــا پایان مراحل احداث این برج، این برج به نخســتین آســمان خراش فوق بلند 

لهستان و چهارمین آسمان خراش بلند اروپا تبدیل خواهد شد.
مســاحت این آســمان خراش در مجموع 140 هزار متر مربع اســت و عمدتا به 
فضای اداری اختصاص می یابد. برج Varso  همچنین شامل یک محوطه فضای باز 
عمومی، رســتوران ها، کافه ها و فروشگاه هایی در طبقه همکف خواهد بود. طبقه 46 
و 47 برج دارای رســتوران های بیشتری هستند و همچنین ساختمان دارای فضای 
نمای شیشه ای 230 متری خواهد بود که می تواند، نمای دیدنی و چشمگیری از شهر 

ورشو در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهد.

پنجره ایرانیان: مجسمه ساز معروف مکزیکی به همراه همسر خود سازه بتنی جذابی 
را طراحی و معماری کرده است.

به نقل از تکرا، خانه و استودیو مجسمه ساز شهیر مکزیکی، پدرو ریس و همسرش 
طراح مد، کارال فرناندز، کف پوش های عجیبی را در خود جای داده اســت. این سازه 
بتنی جذاب همچنین دارای یک راه پله و کتابخانه با ارتفاع دوبل اســت. فرناندز و 
ریس پیش از این که به هنر معاصر روی بیاورند، در حال تحصیل معماری بوده اند.

ایــن دو نفر این طرح معمــاری را برای خانه ای در کویــوآکان طراحی کرده اند. 
کویوآکان محله ای در جنوب مکزیکوسیتی است که به سبب هنرمند نامی مکزیکی 
فریدا کالو )نقاش و یکی از بزرگترین هنرمندان تاریخ هنر معاصر( شناخته شده است.

ساختمان پدرو ریس، در درجه اول از بتن ساخته شده است.
 در حالی که قســمت اعظمی از فضای داخلی و خارجی ســازه از بتن اســت؛ اما 
قســمت هایی از آن به رنگ ســرخ رنگ آمیزی شده است. قفســه کتاب بزرگی از 
کاشــی های بتنی، سالن اصلی را در بر گرفته و سالنی با ارتفاع دوبل هم مجسمه ها 

و مبلمان و اثاثیه دیگر را در خود جای داده اســت. یک قفســه کتاب هم بین دیوار 
ســالن قرار گرفته که دسترســی به آن را از طریق راه پله، امکان پذیر می کند. این 
سازه بتنی جذاب همچنین از طاق باسکولی بهره می برد که مشرف به گالری باریکی 

در سالن است.
خانه همچنین اثاثیه ســاخته این زوج را در خود جــای داده، از جمله، یک جفت 
صندلی مانو سیالس )با طراحی پدرو ریس( و نورپردازی هندسی و همچنین مبلمان 
کالسیک اواسط قرن گذشته. این سازه بتنی جذاب دارای پنجره های سقفی مشرف 
به محوطه خارجی ساختمان است که عمدتا از طریق دهلیزهایی به حیاط راه دارد و 

گیاهان کاکتوسی را در خود جای داده است.
طبقه باالی ســاختمان یک اتاق خواب اصلی، دو اتاق کودک و یک حمام خانواده 
را در خود جای داده اســت. همچنین حمام دارای وانی تراشیده شده از سنگ است 
تا شــبیه به یک استخر سنگی به نظر برسد. در همین حال سینک حمام هم دارای 

فرمی شبیه سفال است.
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 طراحی جالب خانه ای با الهام گرفتن از جغد 

 طراحی داخلی یک ساختمان اداری در روسیه

پنجره ایرانیان: یک معمار کره ای خانه ای با الهام از جغد طراحی کرده است.
به نقل از تکرا، خانه جغدی شــاید اسم عجیبی باشد؛ اما برای این طراحی کامال 
برازنده است. همیشــه طبیعت، اصلی ترین منبع الهام، به خصوص در حوزه معماری 
اســت. یک معمار کره ای، خانه ای چهاربخشی در شهر بوسان طراحی کرده و گویا 
که قصد دارد تا جنگل را با بتن تلفیق کند. همان طور که در تصویر می بینید، قسمت 
باالیی خانه، از بیرون، شــبیه ســر جغد است و پنجره های بزرگ آن، به خصوص در 

شب زمانی که چراغ ها روشن می شود، شبیه چشم های جغد می درخشد.
این معمار کره ای، عالوه بر فضــای بیرونی، طراحی فضای داخلی خانه را هم بر 
عهده داشته و در نهایت، طرحی را مهندسی کرده که هویت پنهانش را به عنوان یک 
ابرقهرمان در لباس جغد نشــان می دهد و بخشی از چشم اندازهای تماشایی شهر را 

به تصویر می کشد. بخشی از فضای بیرونی شخصی در زیر بال جغد است و ورودی 
خانه هم دو پای جغد را از هم جدا می کند.

در همه جای خانه جغدی پنجره دیده می شود، ولی با استراتژی از هم جدا شده اند؛ 
البته بخش های زیادی، هم در بیرون و هم در داخل آفتاب گیر نبوده و ســایه وجود 
دارد. در حالــی کــه پایین ترین بخش مربوط به فضای کار بــوده بخش باالیی، از 
فضاهای معمولی و اتاق ها تشــکیل شده اســت. برای مثال سر جغد، به دو بخش 
تقســیم شده است. در سمتی از آن اتاق و محل بازی بچه ها قرار گرفته و در سمت 

دیگر، یک اتاق خواب اضافه شده است.
یک کتابخانه هم بر روی زمین قرار دارد و آشپزخانه اپن، اتاق غذاخوری و پذیرایی 

هم در طبقه پایین جای گرفته اند. 

پنجره ایرانیان: به نقل از وبسایت آرشیتکت، طراحی داخلی این ساختمان اداری در 
ابتدا به مسابقه گذاشته شد و استودیوی معماری Atrium برنده مسابقه بود. پروژه 
دارای 5 طبقه بود. طبقــه همکف به البی، پذیرش و فضاهای عمومی تر اختصاص 
داده شده اســت. دفاتر اداری در طبقات اول تا سوم قرار دارند و طبقه آخر به سالن 

اجتماعات و ورزش اختصاص یافته است.
طراحی داخلی البی دارای طرحی تندیس وار اســت به این صورت که سالن انتظار 

دارای حجمی شــبیه به تخم مرغ است. چیدمان اولیه دفاتر اداری این گونه است که 
فضاهــای مالقات و عمومی تر در مرکز پالن و اتاق های اداری گرداگرد این فضاها 
قــرار گرفته اند. معماران با حفــظ این چیدمان، راهرو و مســیری ارتباطی را برای 
برقراری ارتبــاط بین فضاهای مالقات و باز در مرکز پــالن طراحی کردند. نتیجه 
ایجاد مســیری با فرم منحصر به فرد است که به خوانایی فضاها کمک کرده و مانع 

از گم شدن افراد می شود.
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 طراحی مجتمع تجاری باغ فرزانه شیراز 

 طرح پیشنهادی برای موزه جورج لوکاس رونمایی شد

پنجره ایرانیــان: باغ فرزانه طرحی منحصربه فرد از علیرضا تغابنی می باشــد که برنده 
مسابقه ای به همین نام بوده است. 

به گزارش وبسایت آرشیتکت، مســابقه معماری باغ فرزانه با شرایط خاصی برگزار شد. 
شــورای عالی شهرســازی و معماری مقرر کرد تنها به میزان 30 درصد از مساحت سایت 
باغ فرزانه باید در محاســبات مربوط به ساخت و ساز قرار گیرد. به همین دلیل معماران با 
چالش سختی برای طراحی این مرکز روبه رو بوده اند. تغابنی با یک طرح به هم پیوسته و 

بلندمرتبه سازی، مشکل محدودیت سایت پروژه را در طرح خود حل کرده است. طرح وی 
از ترکیب چهار دایره متصل به هم تشــکیل شده که در برخی نقاط، کالبد به دلیل شرایط 
محیطی و اقلیمی برش خورده است. عنصر درونگرا و برونگرا به خوبی در طرح وی رعایت 
شده اســت. حرکت نما هارمونی مناسبی با پالن اصلی داشته و الگویی مناسب برای این 
طرح به وجود آورده اســت. اختالف سطح ســایت پالن و الگوی طراحی آن هماهنگ با 
خطوط نما شکل گرفته تا شکل بصری بنا از دید پرنده مناسب با طراحی نما صورت گیرد.

پنجره ایرانیان: اســتودیوی معماری MAD، از طرح های پیشنهادیش برای موزه 
جورج لوکاس در سان فرانسیسکو و لس آنجلس رونمایی کرد.

به نقل از تکرا، پس از کنار گذاشــتن طراح های شــیکاگو، اســتودیوی معماری 
MAD دو طرح جدید برای موزه جورج لوکاس، یکی برای سانفرانسیسکو و دیگری 
برای لس آنجلس در نظر گرفته اســت. خالق مجموعه معروف جنگ ستارگان پس 
از مخالفت های مردم محلی مجبور شــد از برنامه ساخت موزه خود بر روی دریاچه 

شیکاگو صرف نظر کند و حال، با دو طرح پیشنهادی در کالیفرنیا مواجه است.
اولین موزه در جزیره گنج واقع در خلیج سان فرانسیسکو خواهد بود و دیگری برای 
نمایشگاه پارکی در لس آنجلس است که به موزه تاریخ طبیعی و همچنین یک سالن 

نمایش بزرگ نزدیک خواهد بود.
برخالف طرح های پیشنهادی پیشین استودیوی معماری MAD، طرح های جدید 
موزه جورج لوکاس بر خالف ســاختارهای موجی تاجدار، داری فرم های سینوســی 

)موجی( جدید و شــناور هستند. همچنین اشــکال مخروطی این سازه ها که سطح 
گالری های در آن از زمین باالتر اســت، به بازدیدکنندگان امکان تردد در زیر سازه 

را می دهد.
در سانفرانسیســکو، این طرح تا اسکله امتداد خواهد داشت که فضای این سازه را 
به طرح کلی تر جزیره گنج که پیش از این توســط شــرکت معماری SOM توسعه 
داده شــده، گسترش خواهد داد. همچنین در نمایشگاه پارک، فضاهای عمومی واقع 

در سقف ساختمان، تراس های گیاهی و پوشیده از درختی را ایجاد خواهند کرد.
پروژه بحث برانگیز این اســتودیو در آبراه شیکاگو در پی انتقادات بسیار ـ به جهت 
آلودگی های زیست محیطی ـ کنار گذاشته شد. استودیو MAD هم در پاسخ به این 
جنجال، طرح دیگری پیشنهاد داد، همچنین شهردار شیکاگو، رام امانوئل در تالش 
برای حفظ این پروژه در ایلینوی، پیشنهاد یک مکان جدید را داد اما در پایان، جورج 

لوکاس تصمیم گرفت، این طرح پیشنهادی را به سواحل غربی آمریکا منتقل کند.
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 معماری و طراحی پایدار خانه شناور

 مجتمع جدید استودیو معماری مورفسیس

پنجره ایرانیان: یک شرکت پرتغالی خانه ای شناور را طراحی و معماری کرده است.
 به نقل از وبسایت آرشیتکت، معماری و طراحی این خانه شناور را شرکت پرتغالی 
Friday انجام داده اســت. ســاختار مدوالر این خانه قایقی امکان قرار دادن آن را 
در دو کانتینر با ابعاد اســتاندارد فراهم آورده است. بدین ترتیب می توان آن را به هر 
جای دنیا فرستاد. عرض این خانه 6 متر است و طول آن را از 10 تا 18 متر می توان 

تغییر داد.

این خانه دارای تمام تســهیالت رفاهی برای زندگی یک خانواده است. برای مثال 
دارای آشــپزخانه ای با امکانات کامل، وسایل گرمایشی، انباری، باربیکیو و ... است. 
عالوه بر مســائل ذکر شــده مالحظات طراحی پایدار نیز در این خانه لحاظ شده به 
گونه ای که در ســاخت آن از مصالح تجدیدپذیر استفاده شده است و در ساخت آن 
از تکنولوژی هایی بهره گرفته شــده که دی اکسید کربن کمتری تولید می کنند. این 

قایق همچنین دارای سیستم تصفیه آب نیز می باشد.

پنجره ایرانیان: مجتمع تابمن، یک مجتمع علمی، طراحی و مهندسی در میشیگان است 
که توسط استودیو معماری مورفسیس طراحی شده است.

به نقل از تکرا، اســتودیو معماری مورفســیس، طراحی یــک مجتمع علمی، طراحی و 
مهندسی در میشیگان را به پایان برد. این مجتمع که با نام مجتمع تابمن شناخته می شود، 
دارای یک پرده فرانما از جنس پلیمر ای. تی.اف. ای و راه پله های ورودی به ساختمان اصلی 
اســت که در گوی مشکی از جنس فیبر کربن گنجانده شده اند. مجتمع مهندسی، معماری 

و علوم زیستی آلفرد تابمن، دارای مساحت 36700 فوت مربع )3410 متر مربع( است.
مجتمع تابمن در محوطه دانشــگاه فنی الرنس، سوتفیلد، در حومه دیترویت واقع است. 
مرکز آموزشی مجتمع، استودیوها، آزمایشگاه ها و دفاتری برای برنامه های مختلف از جمله، 
برنامه های مرتبط به علوم زیستی، رباتیک و مهندسی پزشکی را در خود جای داده است.

استودیو معماری مورفسیس، در بیانیه ای گفت: طراحی ساختمان حول فرصتی به منظور 
افزایش قابلیت اتصال مقیاس های مختلف بین دانشکده های رشته های مختلف مهندسی 

و معماری شکل گرفته است.
استودیو معماری مورفسیس دارای دفاتری در لس آنجلس و نیویورک است و رئیس این 

استودیوی معماری برنده سال 2005 جایزه معماری پریتزکر، تام مین است.
سازه ســمت راست ســاختمان، محور جدیدی ایجاد کرده تا ارتباط بین ساختمان های 
موجود و تحوالت آینده را تقویت کند. نمای شرقی و غربی مجتمع از جنس پلیمر ای. تی.

اف. ای ساخته شده که در شب، با وجود نورهای پس زمینه، می درخشد.
ورودی ســاختمان، یک گوی مشکی بزرگ از جنس فیبر کربن است که در باالی یک 
حوض قرار گرفته اســت. این گوی تخم مرغ شکل دارای یک راه پله سه طبقه برای ورود 
به محوطه اســت. داخل تاسیســات هم دو طبقه آزمایشگاه را در خود جای داده، و پنجره 
زیر بام شیشه ای هم نور طبیعی و مالیمی را برای سالن عمومی ساختمان فراهم می کند.
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 معماری که کارخانه  قدیمی سیمان را به خانه اش تبدیل کرد

پنجره ایرانیان: معمار اســپانیایی یک کارخانه سیمان را به خانه ای برای سکونت 
تبدیل کرد.

به نقل از تکرا، زمانی که ریکاردو بوفیل در ســال 1973 کارخانه سیمان قدیمی را 
دید، یه این فکر کرد که چه کارهایی می تواند با آن بکند. با تالش وی، این ســازه 
صنعتی به طور کامل تغییر کرد و  به یک خانه  منحصر به فرد تبدیل شد. این کارخانه 
که زمانی متروکه بود، در بیرون شــهر بارســلونا واقع شده و متعلق به دوران جنگ 
جهانی اول بود که به دلیل آلودگی بسیار زیاد تعطیل شده است. ریکاردو بعد از خرید 

آن به همراه تیمش تعمیرات زیادی در آن انجام دادند.
بعد از سال ها بازسازی جزئی، این معمار تصمیم گرفت فضای بیرونی را با گیاهان 
حصارکشــی کند و در داخل نیز فضایی مدرن و مناسب برای زندگی و کار را ایجاد 
کند. دودکش صنعتی کارخانه کــه زمانی هوا را با دود آلوده می کرد، حال با بوته ها 
و گیاهان پوشیده شــده و نمونه ای کامل از یک دگرگونی زیبا است که نتیجه  یک 

ذهن خالق است. 
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 نخستین باغ عمودی آسیا در چین قد علم می کند

 موزه اینترناسیونال مکزیک

پنجــره ایرانیان: یک معمار ایتالیایی باغی عمــودی به ارتفاع 107 متر را طراحی 
کرده است که قرار است تا سال 2018 در چین ساخته شود.

به نقل از تکرا، نخستین باغ  عمودی با بیش از 3,000 گیاه در شهر نیانجینگ چین 
قد خواهد کشــید. این باغ عمودی که یک برج باغ است، روزانه 132 پوند یعنی 60 
کیلوگرم اکســیژن از دی اکسید کربن تولید می کند. عالوه بر این مزیت بزرگ، این 

آسمان خراش، زیبایی زیادی هم به شهر داده است.
نام این ســاختمان  برج نیانجینگ است و در سال 2018 تکمیل می شود .برج های 
زیادی در آسیا وجود دارند که با گیاهان و درختان پوشیده شده اند؛ اما برج نیانجینگ 
اولین ســاختمانی در آسیا است که می توان آن را برج باغ نامید؛ چرا که با این هدف 

ساخته شده است و کامال پوشیده از گیاهان است.
این باغ عمودی توســط معمار ایتالیایی، اســتفانو بویری طراحی شده است. این 

مجموعه از دو برج تشــکیل شــده که برج کوچک 354 فوت یعنی 107 متر و برج 
بــزرگ 656 فــوت یعنی حدود 200 متر ارتفاع دارد و بیــن آنها هم بیش از 1000 
درخت و تقریبا 2500 درختچه از 23 گونه متفاوت کاشته می شود. برج بلندتر شامل 
دفاتر اداری، موزه، مدســه معماری ســبز و بخش های دیگر است. برج کوچک هم 

دارای هتلی با بیش 247 اتاق است و در بام آن هم استخر قرار دارد.
از بالکن های این برج ها، چشــم اندازهای خیره کننده ای از گیاهان و باغ عمودی 

دیده می شود که برای تنوع زیستی مردم این شهر طراحی شده است.
اســتفانو باغ های عمودی دیگری هم طراحی کرده اســت. او دو برج دیگر شبیه 
این برج در میالن طراحی کرده اســت و قرار اســت برجی در شهر لوزان سوئیس 
ساخته شــود. امروزه که شهرهای جهان پر از آلودگی اســت، این برج ها به شهر، 

حیاتی دوباره می بخشد. 

پنجره ایرانیان: یک معمار ژاپنی طرحی بســیار جذاب برای موزه اینترناســیونال دل 
باروکوی مکزیک ارائه داده است.

به نقل از تکرا، ســازه بتنی موزه اینترناســیونال دل باروکوی مکزیک توســط معمار 
ژاپنی، تویو ایتو طراحی شده است. دیوارهای بتونی منحنی دور حیاط مرکز موزه، میزبان 
مجموعه ای از آثار هنری باروک از تابلوهای نقاشــی تا مجســمه ها و مدل ها و رخ های 

معماری است.
گالری های موزه که پشــت دیوارهای شیاردار اطراف این حیاط واقع شده اند، استخری 
به شــکل تخم مرغی نیم رو را در خود جای خواهند داد. موزه اینترناسیونال دل باروکوی 
همچنین در احاطه برکه ای هاللی شــکل خواهد بود. گالری های دائمی موزه، هشــت 

مــوزه موضوعی را با هدف نشــان دادن تاثیر هنر بــاروک در هنرهای مختلف در خود 
جای خواهد داد.

این ســازه 18000 متر مربع مساحت خواهد داشــت و  همچنین دارای سازه اشکوب 
کوتاهی است که به راه پله منحنی گالری در طبقه همکف متصل می شود. طبقات باالی 
این موزه هم، دفاتر آموزشــی ـ پژوهشی و یک کتابخانه را در خود جای می دهد. موزه 

اینترناسیونال دل باروکوی همچنین میزبان یک تراس و رستوران خواهد بود.
تویو ایتو، معمار شــاخص ژاپنی و برنده جایزه پریتزکر در طراحی این ســازه بر روی 
جنبه های مهم جنبش باروک در قرن هفدهم تاکید کرده اســت، جایی که هنرمندان در 

پی شکستن ساختارها بودند و از قواعد سخت دوره رنسانس دوری می کردند.
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 پارلمان شناور در رودخانه تایمز لندن

پنجره ایرانیان:  شــرکت گنسلر به عنوان بزرگترین شرکت معماری جهان، پیشنهاد 
کرد که برای کاهش هزینه های کاخ وست مینستر، مجلس عوام و اعیان بریتانیا را به 

ساختمانی حبابی شکل در رودخانه تایمز لندن منتقل کند.
به نقل از تکرا، شــرکت گنســلر که یکی از بزرگترین دفاتر آن در لندن قرار دارد، 
قصــد دارد، پارلمان موقتی به طول 250 متــر و عمق 42 متر را از جنس ماژول های 
فوالد و قاب های چوبی با پانل های منحنی شیشــه ای بسازد. این ماژول ها که توسط 
شرکت های کشتی سازی بریتانیا ساخته می شوند، به سکویی در پشت کاخ نئوگوتیک 

وست مینستر در رودخانه تیمز منتقل می شوند.
این ســاختمان مانند یک حباب شناور دراز خواهد بود، و به دو بخش جداگانه )یک 
بخش به مجلس عوام و دیگری به مجلس اعیان(  اختصاص داده می شود. این بخش 

با دو برجستگی مالیم در دو انتهای ساختمان مشخص می شود.
طرح مفهومی شــرکت گنســلر، مبتنی بر طاق نوک تیز ســالن وست مینستر بوده 
که قدیمی ترین طاق کاخ اســت. طاق این ساختمان همچنین، بزرگترین طاق قرون 

وسطی در اروپاست که در سال 1393 توسط ریچارد دوم بنا شده است.
گنســلر در بیانیه ای اعالم کرد، این ساختمان، بنایی شگرف با تکنولوژی پیشرفته 
و ســازه های قاب چوبی با مســاحت 8600 متر مربع خواهد بود کــه می تواند تمام 

محدودیت های ضروری زیست محیطی و صوتی را فراهم کند.
در ادامه بیانیه شــرکت گنسلر می خوانیم: این سازه می تواند بنای برجسته نمادین 

دیگــری را به لنــدن اضافه کند و همچنیــن هیچ تاثیری بر روی چشــم انداز کاخ 
وست مینستر نخواهد داشت.

کاخ وســت مینســتر در حال حاضر، نیاز به نوســازی فوری دارد؛ چیزی که بنا به 
برآوردها، هزینه ای بین 4 میلیارد تا 7  میلیارد پوند در بر خواهد داشت. همچنین برای 
پیشــبرد این پروژه، ســاختمان مجلس عوام و اعیان باید به مدت شش سال به جای 

دیگری منتقل شوند.
گنسلر اعالم کرد که این طرح پیشــنهادی، 160 میلیون پوند هزینه خواهد داشت 
و همچنین می توانــد باعث صرفه جویی 1.8 میلیــارد دالری در هزینه های اجاره و 
نگهداری شــود. به این ترتیب، پارلمان تا زمان نوسازی کامل کاخ، می تواند به جای 

دیگری منتقل شود.
انتظار می رود، طرح نوسازی از سال 2020 آغاز شود، اما با توجه به پیچیدگی های 
پروژه به نظر می رســد که پروژه با تاخیر آغاز شــود. شــرکت گنسلر دارای 46 دفتر 
بین المللــی بــا بیش از 5000 پرســنل در نقاط مختلف جهان اســت. بنا به گزارش 

WA100، گنسلر به عنوان بزرگ ترین شرکت معماری جهان برگزیده شده است.
دومین برج بلند جهان در شــانگهای چین، از پروژه های اخیر شــرکت گنســلر به 
شمار می رود. گنسلر در ســال 2015، پیشنهاد داده بود که تونل های متروی لندن را 
به شــبکه زیر زمینی تبدیل کند که با  تردد مــردم با دوچرخه و همچنین پیاده روی، 

برق تولید کند.
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 معماری جذاب مرکز فرهنگی بین المللی جوانان نانجینگ 

 پنجــره ایرانیان: مجموعه فرهنگی بین المللی جوانــان نانجینگ اثر زاها حدید، به مراحل 
پایانی ساخت و ساز خود رسید.

عکس های جدید مرکز فرهنگی بین المللی جوانان، از مراحل پایانی عملیات ساخت و ساز 
این بنا خبر می دهد. این مرکز فرهنگی که در شــهر نانجینگ چین واقع شــده، توسط معمار 

نامی زاها حدید طراحی شده است.
این مجموعه 465 هزار متر مربع مســاحت دارد و بر روی رودخانه محلی شــهر واقع شده 
اســت. این سازه شامل دو آسمان خراش و پایه ای بتنی است که فضاهایی برای کنفرانس ها 

و دیگر رویدادها را در خود جای داده است.
برج بلندتر 314 متر ارتفاع دارد و دفاتری عالوه بر یک هتل پنج ســتاره در طبقه 68 آن 
گنجانده شــده اســت. برج کوتاه تر 255 متر ارتفاع  دارد و در طبقه 59 آن، یک هتل دیگر و 

مرکز کنفرانس قرار گرفته است.

بنا به گفته استودیو معماری زاها حدید ،این برج، انتقال پویایی از توپوگرافی عمودی شهری 
مرکز فرهنگــی بین المللی جوانان را به توپوگرافی افقی از رودخانه، ایجاد کرده اســت. این 

ترکیب معماری، توپوگرافی عمودی )شهر( و افقی )رودخانه( را در کنار هم قرار داده است.
یک سالن کنفرانس، سالن کنسرت، محوطه اختصاصی برای برگزاری رویدادهای رسانه ای 
و جایگاه  وی آی پی، در بلوک های مختلفی در اطراف محوطه بیرونی قرار گرفته اند. بلوک ها 
به شــکلی به هم پیوســته اند که محوطه حجیمی را تشــکیل می دهد؛ همچنین تمام بنا، از 

پانل های بتن الیافی پوشانده شده است.
مجموعــه فرهنگی بین المللــی جوانان نانجینگ یکی از ده ها پروژه در حال توســعه این 

استودیوی معماری، از زمان مرگ موسس استودیو زاها حدید بوده است. 
زاها حدید معمار عراقی االصل بریتانیایی، و یکی از برجســته ترین معماران معاصر، اوایل 

سال گذشته )12 فروردین 1395( بر اثر حمله قلبی درگذشت.

 سازه عظیم بتنی مارپیچی درآمستردام 

پنجره ایرانیان: ســازه عظیم بتنی مارپیچی، پارکینگ طبقاتی مرکز کنوانســیون رای 
آمستردام خواهد بود.

به نقل از تکرا، این پارکینگ توسط استودیوی معماری بنتم کروول طراحی شده است. 
یک جفت رمپ مارپیچی 30 متری، دسترسی به این پارکینگ چند منظوره در آمستردام 
هلنــد را فراهم می کند.  این پارکینگ در تقاطع بین یکی از مناطق تجاری آمســتردام 
و یکی از شــلوغ ترین بزرگراه های شــهر قرار گرفته، و به عنــوان پارکینگ اصلی مرکز 

کنوانسیون رای در نظر گرفته شده است.
این پارکینگ بزرگ با دو رمپ مارپیچ شــکل ـ یکی برای ورود و دیگری برای خروج 
ـ به جاده اصلی دسترسی دارد. این دو رمپ مجزا، برای ایجاد سریع ترین و موثرترین راه 
برای کنترل جریان ترافیک اهمیت زیادی دارند. همچنین برای جلب توجه این سازه 30 

متری، معماران چراغ هایی را در امتداد لبه های منحنی قرار داده اند.

این ســازه جدید، در وهله اول برای پارک خودروها ساخته شده، با این حال، طبقه اول 
آن به عنوان سالن کنوانسیون و نمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب، هفت 
طبقه دیگر این سازه هشت طبقه ای به پارک خودرو اختصاص خواهد داشت که تا 1000 

خودرو را در خود جای می دهد.
پارکینگ خودروی مرکز کنوانســیون رای، سومین بنایی است که استودیوی معماری 
بنتم کروول برای مرکز کنوانسیون رای آمستردام طراحی می کند. این مرکز در اصل در 
سال 1893 به عنوان مرکزی برای تولیدکنندگان دوچرخه ساخته شده اما در حال حاضر 
پذیرای نمایندگان شــرکت های خودروسازی و نمایشــگاه های خودرو است. پارکینگ 
خودروی رای آمســتردام، تازه ترین نمونه از طراحی های مبتکرانه پارکینگ های خودرو 
است، از نمونه های دیگر چنین پارکینگ هایی می توان از پارکینگ بیمارستانی در بلژیک 

و یک پارکینگ در کپنهاگ نام برد.
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 جزئیاتی از برج مشاهده بندرگاه دبی 

پنجره ایرانیان: جزئیاتی از برج مشــاهده بندرگاه دبی که توسط کاالتراوا طراحی 
شده، منتشر شد.

به نقل از تکرا، سانتیاگو کاالتراوا در طرح پیشنهادی خود از معماری اسالمی الهام 
گرفته و طراحــی مدرن را برای ارائه طرحی منطبق بــا معماری پایدار و همچنین 
فرهنگ اســالمی و بومی کشــور امارات متحده عربی، ادغام کرده است. حال که 
مراحل ســاخت و ساز این بنا آغاز شده، معمار شهیر اسپانیایی، عکس های بیشتری 
از طرح برج مشاهده را منتشر کرده، که انتظار می رود از برج 828 متری خلیفه دبی 

)در حال حاضر بلندترین سازه دنیا( هم مرتفع تر باشد.
کاالتراوا از دادن جزئیات ارتفاع برج مشاهده خودداری کرده است؛ با این حال، پسر 
این معمار، مایکل کاالتراوا اعالم کرد که این برج، از برج خلیفه بلندتر خواهد بود.

بــه گفته تیم طراح کاالتراوا، مشــخصه های منحنی ســازه از فــرم گل زنبق و 
مناره های معماری سنتی اسالمی الهام گرفته است. این بنا دارای بالکن های گردان، 
عرشــه َدورانی و باغ هایی در طبقات اســت؛ ویژگی که از باغ های معلق بابل الهام 

گرفته شده است.
سانتیاگو کاالتراوا در بیانیه ای گفت: طراحی این سازه از سنت اسالمی الهام گرفته 
است، که یادآور تاریخچه ای مشابه از کاخ الحمرا و مسجد جامع قرطبه )دو بنای باز 

مانده از دوره اســالمی در اسپانیا( است؛ این شگفتی های معماری، ظرافت و زیبایی 
را با ریاضی و هندسه در هم ادغام کرده اند.

این سازه همچنین به وســیله کابل هایی به اسکله متصل خواهد شد، البته این با 
مدل چنگ به کار رفته در پل آکورد اورشــلیم )یکی دیگر از شــاهکارهای سانتیاگو 
کاالتراوا( متفاوت خواهد بود. بلکه ساختار این کابل ها به گل سوسن شباهت خواهد 
داشــت و همچنین عرشه دورانی برج مشاهده هم در نوک برج، شکلی غنچه مانند 

را ایجاد می کند.
 برج مشــاهده همچنین از یک سیستم خنک کننده پایدار بهره خواهد برد که آب 

مورد نیاز برای تمیز کردن قسمت بیرونی برج را فراهم می کند. 
ساخت و ســاز برج مشاهده به عهده مستغالت عمار اســت، شرکتی که سازنده 
ی بلندترین برج دنیا، برج خلیفه اســت. به گفته شــیخ محمد، معاون رئیس جمهور 
و نخســت وزیر امارات متحده عربی: این شاهکار معماری به بزرگی برج ایفل و برج 

خلیفه خواهد بود.
گفتنی اســت، ســانتیاگو کاالتراوا، معمار برجســته اسپانیایی، ســازنده برخی از 
معروف ترین ســازه  های دنیا از جمله برج مخابراتی مونتویی در بارســلون اسپانیا و 

پاویون کوادراچی در موزه هنر میلواکی بوده است.
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 پیشرفت 70 درصدی فرودگاه جدید ابوظبی

پنجــره ایرانیان: فرودگاه جدید ابوظبی با هزینه ای بالغ بر 19.1 میلیارد درهم در حال 
احداث است.

به گزارش ایســنا، عبدالمجید الخوری مدیر اجرایی فرودگاه های ابوظبی در نشســت 
خبری اعالم کــرد که عملیات احداث فرودگاه جدید ابوظبــی به خوبی پیش می رود و 

تاکنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی افزود: این فــرودگاه دارای 65 باند که 8 باند مخصوص هواپیماهای غول پیکر و 

بیش از 3400 پارکینگ خودرو ویژه مســافران و کارمندان و همچنین دارای 145 باالبر 
و آسانسور ویژه مسافران و بار است.

الخوری خاطر نشــان کرد: مساحت این فرودگاه بالغ بر 3.5 میلیون مترمربع یا معادل 
بیش از 21 زمین فوتبال اســت که با احداث این فرودگاه اشــتغال 18500 نفر را تامین 
خواهد کرد و پیش بینی می شــود که با افتتاح این فرودگاه ســاالنه بیش از 30 میلیون 

مسافر از این فرودگاه جابه جا خواهند شد.
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ســومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه ســازان مسکن و ساختمان استان 
تهران و چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری 
و مدیریت شهری، بهمن ماه 1395 توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

و با حمایت هافمن در شهر تهران برگزار شد.
ایــن دو کنفرانــس که به صورت هم زمــان در روزهای پنجشــنبه 7 و جمعه 8 
بهمن ماه 1395 از ساعت 8 تا 17 در سالن همایش های برج میالد برپا شد، پذیرای 
جمع بســیاری از مسئوالن، دانش آموختگان، استادان دانشگاه، صنعتگران و فعاالن 

عرصه ساخت وساز بود.
 ســخنرانی مسئوالن، استادان دانشــگاه و محققان، ارائه مقاالت علمی، برپایی 
نمایشــگاه و همچنین برگزاری پنل های تخصصی از جملــه اتفاقات مهم این دو 

کنفرانس بود.
ســازمان های پیشرو در جهان، همواره با حضور در رویدادهای اجتماعی و علمی، 
ضمن حمایت از پژوهش و تحقیق در جامعه دانشــگاهی که باعث ایجاد نوآوری، 
فناوری و در نهایت پیشرفت جامعه می شود و با معرفی خود به عنوان سازمانی حامی 
و ایجاد حس اعتماد در مخاطبان و شــرکت کنندگان، می توانند به سودآوری پایدار 

و درازمدت دست یابند.
بــر این اســاس چهارمین کنفرانس ملــی پژوهش های کاربردی در مهندســی 
عمران، معماری و مدیریت شهری در کنار سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی 
انبوه ســازان مسکن و ساختمان استان تهران در نظر دارد با برقراری ارتباط موثر و 
هدفمند با مخاطبان مرتبط با رشــته عمران، معماری و مدیریت شهری، زمینه ساز 
ارتباط دوسویه صنعت و دانشــگاه شود. حضور و فعالیت در این کنفرانس می تواند 

هم زمان با چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران؛

سومینهمایشانبوهسازاناستانتهرانبا
حمایتهافمنبرگزارشد

ضمن ایجاد دلگرمی به محققان و پژوهشــگران، شرکت های فعال را نیز به عنوان 
شرکت هایی بر اساس علم و فناوری مطرح کند.

بر اساس این گزارش، غرفه هافمن در نمایشگاه جانبی که در حاشیه این کنفرانس 
برگزار شده بود میزبان تعدادی از مسئوالن، بازدیدکنندگان و حاضران در کنفرانس 
بود. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران و محمدحسین مقیمی، قائم مقام وزیر 

کشور با حضور در این نمایشگاه از غرفه هافمن بازدید کردند.
گزیده ای از مقاالت ارسال شــده به دبیرخانه که توســط شورای سیاست گذاری 
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کنفرانس انتخاب  شــده بودند توسط نویســندگان و محققینشان در کنفرانس ارائه 
شدند. محورهای مورد بحث در کنفرانس شامل دو گرایش اصلی عمران و معماری 
بود که مقاالت متعددی در این موضوعات به دبیرخانه کنفرانس ارســال شده بود. 
گرایش های عمران شــامل: مهندسی سازه، مهندسی زلزله، مهندسی محیط زیست 
و توسعه پایدار، مهندســی آب، مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی، مهندسی 
ژئوتکنیک، مهندســی راه و حمل ونقل، مدیریت ســاخت، مهندسی نقشه برداری و 
ســایر زمینه های مرتبط: مدیریت بحران و پدافنــد غیرعامل، فناوری و مواد نوین، 

آموزش مهندسی عمران، اخالق مهندسی و… بود.
گرایش های معماری نیز شامل: معماری، معماری منظر، مدیریت پروژه و ساخت، 
طراحی شــهری، برنامه ریزی شــهری، تکنولوژی معماری، انرژی معماری، مرمت 

ابنیه سنتی، مطالعات معماری ایران و معماری اسالمی بود.
دکتر محســن نظرپور، رئیس هیئت و دبیر شــورای سیاســت گذاری کنفرانس، 
مهندس احمد مجیدی، رئیس شــورای سیاســت گذاری، مهندس حســن محتشم 
)رئیس انجمن انبوه ســازان مســکن و ساختمان اســتان تهران( رئیس کنفرانس 
انجمن و دکتر محمدرضا کاویان پور )عضو هیات  علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوس( رئیس کنفرانس دانشگاه به عنوان اعضای هیات رئیسه کنفرانس انبوه سازان 

حضور داشتند. در ابتدای مراسم روز پنجشنبه که در سالن اصلی تاالر همایش های 
برج میالد برگزار می شــد، مجری برنامه از مهندس احمد مجیدی، رئیس شــورای 
سیاســت گذاری کنفرانــس دعوت کرد تا بــرای عرض خیرمقــدم و گزارش کار 
کنفرانس به جایگاه بیاید. مهندس مجیدی ضمن خوشامد گویی به حضار اشاره ای 
بــه دوره های قبلی همایش کرد و گفت: اینک با همــت همه عزیزانی که در این 
ســال ها ما را یاری کردند چهارمین دوره کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در 
مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری با شعار »شهر پایدار« برگزار می شود.

ساالنه 600 هزار مسکن کمتر از میزان نیاز تولید می شود
سخنران بعدی کنفرانس مهندس حسن محتشم، رئیس انجمن صنفی انبوه سازان 
مســکن و ساختمان اســتان تهران بود که قبل از آمدن او کلیپی از نحوه فعالیت و 

روند کار دبیرخانه کنفرانس برای حضار پخش شد.
حســن محتشــم در ادامه گفت: 8 سال از شروع پروژه مســکن مهر می گذرد و 
همچنــان ادامه دارد و باوجود عدم انعقاد قرارداد جدید توســط دولت یازدهم هنوز 

جامعه درگیر آن است و هر روز قیمت های جدیدی اعالم می شود.
وی در خصوص افزایش وام مسکن مهر اظهار کرد:  اگر به این مسئله توجه نشود 
تا پایان سال بعد هم شــاهد اتمام پروژه مسکن مهر نخواهیم بود، بنابراین وزارت 
راه و شهرســازی باید درباره کمک های واقعی و تمام شده این پروژه ها به خصوص 

بلندمرتبه ها تعیین تکلیف کند تا انبوه سازان زیان نبینند.
محتشم با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت بناها گفت: سامانه پایش کیفیت ابنیه 

کار مشترکی است که با کمک دانشگاه ها در دستور کار خود قرار داده ایم.
وی خاطرنشــان کرد: سامانه پایش کیفیت ابنیه کار مشترکی است که با دانشگاه 
خواجه نصیرالدین طوســی باهدف ارتقاء کیفیت ساخت وساز در دستور کار انجمن و 
دانشگاه قرار دارد و مراحل نهایی خود را طی می کند و در این پروژه هزینه ها صرفا 

خدمات کارشناسی است و هیچ تاثیری در افزایش قیمت نهایی مسکن ندارد.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: بیمه تضمین کیفیت چند سالی است 
که در وزارت راه و شهرســازی مطرح است و در بیمه 10 ساله پیش بینی شده بود 
که بهره برداران در طول بهره برداری بیمه هزینه ها را بپردازند، بنابراین ما پیشــنهاد 
دیگری داریم و آن این است که کار بر عهده تولیدکننده یا انبوه ساز قرار گیرد و آنها 

خدمات پس از فروش و تضمین کیفیت را عهده دار شوند.
وی بابیان اینکه بحث شناســنامه فنی ملک هنوز اجرایی نشده گفت: این مبحث 
دارای اشکاالتی است که اگر به انبوه ســازان واگذار شود بهتر می توانند آن را اجرا 
کنند. وی در پایان با اشــاره به نیاز ســالیانه کشور به یک میلیون واحد مسکونی در 
ســال گفت: طبق برآورد کارشناســان اگر ســالیانه یک میلیون واحد در کل کشور 
احداث شــود در ســال 1404 عرضه و تقاضا برابر می شود اما هم اکنون در بهترین 
حالت بیش از 400 هزار واحد مسکونی تولید نمی کنیم. این انباشت تقاضا می تواند 

در آینده به افزایش قیمت مسکن منجر شود.
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بارگذاری شهری متناسب با امکانات صورت گیرد
در ادامه محمدحســین مقیمی قائم مقام وزیر کشور با تاکید بر جدی گرفتن بحث 
ایمنی در ســاختمان ها گفت: طرح های جامع و تفصیلی شهرها باید متناسب با هر 
پدیده ای پاســخگو باشد و در این زمینه زیرســاخت های شهری باید با اصول فنی 

منطبق باشد.
وی با بیان اینکه باید به شــهر به عنــوان یک موجود زنده نگاه کنیم و بارگذاری 
شــهری متناســب با امکانات صورت گیرد تصریح کرد: فضای شــهری و کالبدی 
شــهرها باید برگرفته از معماری ایرانیـ  اســالمی باشــد اما سال هاســت در این 

خصوص صحبت می شود و مبنا و دستاورد علمی در این زمینه کمتر می بینیم.
محمد حســین مقیمی بر حفظ و نگهداری بافت های تاریخی تاکید کرد و گفت: 
بافت های تاریخی باقابلیت، امروز در معرض هجوم قرار گرفته است که باید از آنها 

صیانت کنیم.
وی افزود: توانمندســازی در بافت های غیررسمی به خصوص در کالن شهرها از 
جمله شهر مشهد باید مورد توجه قرار گیرد. بحث محیط زیست نیز که در سال های 
اخیر به دلیل توسعه سریع شهرها مورد غفلت قرار گرفت موضوع حساسی است که 

الزم است به صورت جدی به آن بپردازیم.

قائم مقام وزیر کشــور توجه به فضای سبز، مبلمان شــهری، ایمنی ساختمان ها، 
شــریان های حیاتی و مدیریت پسماند را ازجمله مباحث سکونت پذیر کردن شهرها 
عنوان کرد و گفت: کشــور ما حوادث طبیعی و غیرطبیعی بســیاری را پشــت سر 
گذاشته است، زلزله، سیل، خشک ســالی و آتش سوزی طبیعی در جنگل ها ازجمله 

مخاطراتی است که همواره با آن مواجه بودیم.
 در زلزله رودبار 15-14 هزار نفر به این دلیل که در ساخت وســازها اصول ایمنی 

رعایت نشده بود جان خود را از دست دادند. 
قیمی همچنین در خصوص زلزله بم خاطرنشــان کرد: 34 هزار کشته در زلزله بم 
داشتیم و این در حالی بود که قبل از آن آئین نامه 2800 که بر مقاوم سازی و کیفیت 
بناها تاکید می کند ارائه شده بود، با این  وجود دیدیم بسیاری از ساختمان ها در برابر 

زلزله مقاومت نکردند.
عنصر شفافیت یکی از پنج عامل خروج از رکود است

 IHome همچنین در این همایش محمدحســین رفعت نژاد، مدیرعامل وبسایت
با اشــاره به رکود چهارساله حاکم بر بخش مســکن گفت: طبق تحقیقات، عنصر 
مقاومت و کاهش ریســک پذیری یکی از پنج عامل اصلی در خروج از رکود است. 
در این خصوص وبسایت های آنالین درصورتی که با سیاست گذاری درست حرکت 
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کنند و بحث اطالع رسانی دقیق را سرلوحه کار خود قرار دهند می توانند به شفافیت 
بازار کمک کنند.

محمدحسین رفعت نژاد افزود: یک شکاف قیمتی بین رقمی که آگهی دهنده ثبت 
می کند و قیمت معامله شده وجود دارد و این شکاف قیمتی باعث می شود اوال کسی 
که می خواهد ملک را بفروشــد این نگرانی را دارد که نکند ملک را ارزان بفروشــد 
و به همین دلیل قیمت را باال تعیین می کند و از ســوی دیگر خریدار شــاید تصور 
می کند این قیمت نادرست اســت و به همین علت و بسایت ها با ارائه شاخص های 
قیمتی، شــکاف بین قیمت عرضه و تقاضا را پر می کنیم تا متعاملین اطمینان یابند 

ملک را به قیمت می خرند.
وی با اشــاره به خدماتی که امالک مجــازی ارائه می کنند، گفت: ارائه اطالعات 
و مشــخصات ملک و نیز اماکن و موقعیت خدمات آموزشی، درمانی، رفاهی و سایر 

مراکز در وبسایت ها باعث کاهش حمل ونقل و کاهش ترافیک می شود.
دکتر خاکی صدیق، رئیس دانشــگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوســی سخنران 
بعــدی بود که در این کنفرانس به ایراد ســخن پرداخت. در ادامه مهندس مقیمی، 
قائم مقام وزیر کشور به جایگاه آمد و سخنانی در خصوص اهمیت موضوع کنفرانس 

و مبحث ساخت وساز ایراد کرد.

دکتر ذوالفقاری با موضوع »چالش های ابزار مدیریت ریســک در کشور در مقابله 
با خطرات آتش و آتش سوزی پس از زلزله« و دکتر عبده تبریزی مشاور وزیر راه و 
شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی با موضوع »تغییر ساختار بخش مسکن در 

ایران«، دیگر سخنرانان روز اول همایش در وقت صبح بودند.
پنل های تخصصی نیز هم زمان در چند ســالن فرعی با حضور محققان، استادان، 
دانشــجویان و عالقه منــدان به مباحث علمــی تا پایان وقــت بعدازظهر روز اول 

کنفرانس برگزار  شد.
در ادامه برنامــه و در روز دوم کنفرانس، مهندس چمران، رئیس شــورای عالی 
اســتان ها و دکتر حناچی، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر 
شورای عالی شهرســازی و معماری کشور به ســخنرانی پرداختند. پس از اجرای 
برنامه موسیقی توسط گروه موسیقی سنتی، گزارش رئیس کنفرانس، دکتر کاویانپور 

در سالن اصلی قرائت شد.
ارائه گواهی مقاالت و گواهی حضور در همایش و اهدای جوایز و لوح های تقدیر 

به برگزیدگان پایان بخش مراسم در روز جمعه بود.
پنل های تخصصی مربوط به ارتقاء و پایه نظام مهندســی نیز روز دوم کنفرانس، 

جمعه 8 بهمن ماه، در سالن های فرعی تا پایان وقت در جریان بود.
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با حضور فعاالن صنعت در و پنجره کشور؛

همایشخانوادهبزرگآتاتکبرگزارشد
یــک روز مانده به برگزاری هشــتمین نمایشــگاه 
بین المللی در و پنجــره تهران، همایش بزرگ خانواده 
آتاتــک با حضور جمعی از  فعاالن صنعت در و پنجره، 
در روز دوشــنبه 4 بهمن ماه 1395 در تاالر قائم تهران 

برگزار  شد. 
شــرکت آتاتک به منظور ارتقاء ســطح علمی و فنی 
همکاران صنف اقــدام به برگزاری همایش بزرگ در و 
پنجره کرد. در این همایش نمایندگانی از بانک مسکن، 
بانک انصار، بیمــه البرز و مــدرس بازاریابی به عنوان 
میهمانان ویژه حضور داشته و به ایراد سخن پرداختند.

صالحی، مدیر بانک مسکن و هیات همراه؛ مهندس 

برهانــی، نماینده بیمــه البرز؛ اســتاد براتی، مدرس 
بازاریابی و کارشــناس صداوسیما؛ هیات سازمان فنی 
و حرفه ای، هیات نشــریه پنجره ایرانیان، هیات بانک 

انصار و... از جمله مدعوین این گردهمایی بودند.
حمیــد اطهری، مدیرعامل آتاتــک اولین فردی بود 
که پشــت تریبون قرار گرفت و پس از خوشامدگویی 
به همه کســانی که دعوت آتاتک را پذیرفتند و در این 
گردهمایــی حضور پیدا کردند، اظهــار کرد: از تمامی 
عزیزانــی کــه در این مدت با ما همکاری داشــتند و 
محصــوالت آتاتک را اســتفاده کردند کمال تشــکر 
و قدردانــی را دارم و به خاطر مشــکالتی که در این 

میان وجود داشته و احیانا باعث ناراحتی شان شده است 
عذرخواهی می کنم. ما تمام تالشــمان را در مجموعه 
آتاتک به کار بســتیم تا محصول و خدمات مناسبی به 
هم وطنانمان ارائه دهیم و در این راه از تمامی نظرات 

و همکاری های شما عزیزان استقبال می کنیم.
مدیرعامل آتاتک بیان کــرد: ما در مجموعه آتاتک 
برنامــه ای برای بهبود کیفیت ارائه محصول و خدمات 
به مشتریان تهیه  کرده ایم که امیدواریم در سال آتی با 
به کارگیری این برنامه، محصوالتمان را بدون تاخیر و 
با شرایط بهتری به دست مشتریان برسانیم. در این راه 
از همکاری تمامی نمایندگی هایمان در سراســر کشور 
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خود پشــت تریبون قرار گرفت. 
صالحــی در آغاز ضمــن تقدیر و 
تشکر از مدیرعامل و همکاران مجموعه 
آتاتک و گرامیداشــت یاد شهدای آتش نشان 
حادثه پالسکو گفت: ما و مجموعه همکارانمان در 
منطقه شــرق تهران با بیش از 66 شعبه، آماده ارائه 
خدمات به همه عزیــزان تولیدکننده و فعاالن عرصه 
مســکن و ساخت وساز هســتیم. بانک مسکن با 78 
سال سابقه خدمت، در زمینه تخصصی بخش مسکن 

فعالیت می کند.
وی اظهار کرد: فعالیت عمده و اصلی بانک مسکن 
ارائه تسهیالت بانکی و پشتیبانی مالی از مجموعه های 
تولیدکننده و فعال در صنعت ســاختمان است که در 
این راســتا به کیفیت محصول و خدمات تاکید ویژه 
داریم. فعاالن بخش مسکن که اصول تولید صنعتی و 
استانداردهای کیفی محصول را رعایت کنند از اولویت 
دریافت تسهیالت بانکی و شــرایط پرداخت مناسب 

برخوردار هستند .
صالحی در ادامه انواع راه های گشــایش حســاب و 
دریافت تســهیالت مختلف از بانک مسکن را تشریح 
کــرد و گفت: هدف ما در تمامی 1256 شــعبه بانک 
مسکن در تمام کشــور کمک به رشد و تعالی فعاالن 

بخش مسکن و ساختمان است.
ســخنران بعــدی گردهمایــی مهنــدس برهانی، 
نماینده بیمه البرز بود که با اشــاره به حادثه پالسکو و 
گرامیداشت یاد آتش نشانان فداکاری که در این حادثه 

تشــکر می کنم چراکه بدون آنها 
ارائه خدمات مناسب مقدور نیست و 

به امید خدا این همکاری در سال آینده به 
نحو مطلوب تری ادامه داشته باشد.

اطهــری در ادامه افزود: از حضــور آقای صالحی 
و هیات همراهشــان از بانک مســکن که همیشه به 
مجموعه ما لطف داشــتند تشــکر می کنم و امیدوارم 
با ارائه تســهیالت مناســب به مجموعه های تولیدی 
مانند آتاتک، ما را در ارائــه هرچه بهتر محصوالت و 

خدماتمان یاری کنند.
وی گفت: بزرگ ترین مشکل مجموعه های تولیدی 
و فعاالن صنعت ســاختمان کمبــود نقدینگی و منابع 
مالی است که رکود چندین ساله بازار ساخت وساز این 
شــرایط را سخت تر کرده است. صنعت در و پنجره نیز 
در این میان از وضعیت خوبی برخوردار نیست و کمبود 
نقدینگی مشــکالت عدیده ای برای ما به وجود آورده 
اســت که امیدواریم با همکاری بانک ها و موسســات 

مالی این مشکالت برطرف شود.
اطهری در ادامه با اعالم یک خبر خوش به حاضران 
گفــت: ما در آتاتک در نظر داریم پروفیل لمینیت را با 
کیفیت، تنوع و قیمت مناســب به بــازار عرضه کنیم 
کــه امیدواریم این اقدام گام مثبتی در جهت رفاه حال 

مشتریان باشد.
مدیرعامل آتاتک با اشــاره به تعــداد اعضا انجمن 
تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.ســی و میزان تولید 
آنان عنوان کرد: آتاتک یکی از آخرین شــرکت هایی 

بوده که به عضویت انجمن پروفیل در آمده اســت، با 
ایــن حال  طی تنها 15 ماه فعالیت خود در این صنعت 
توانستیم رتبه قابل قبولی را در میان اعضای انجمن به 
خود اختصاص دهیم. همچنین، همان طور که می دانید 
بســیاری از همــکاران تولیدکننده پروفیــل مقداری 
افزایش قیمت داشته اند ولی ما تالش می کنیم افزایش 

قیمتی نداشته باشیم.
اطهری در پایان با مقایســه نحوه کار و فعالیت یک 
شــرکت ســنتی و مدرن گفت: تالش ما در مجموعه 
آتاتک بر این اســت تا با رعایت اصول تولید صنعتی و 
ساختار مدیریتی یک شرکت صنعتی مدرن، محصول 
و خدمات مناســبی به مشــتریانمان ارائه دهیم و در 
این راه از تمامــی انتقادات و نقطه نظرات همکاران و 

کارشناسان عزیز استقبال می کنیم.
در ادامه برنامه آقای صالحی مدیریت شــعب بانک 
مسکن شرق تهران به دعوت مجری برای ارائه مطالب 
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جان خودشــان را از دست دادند، گفت: حادثه پالسکو 
به ما و بســیاری نشــان داد که بیمه هزینه نیست و 
به عنوان یک سرمایه گذاری می تواند تلخی اتفاقات را 
تا حدود زیادی کاهش دهد و بخشــی از خسارت های 

وارده را جبران کند.
برهانــی در ادامه به انواع مختلفی از بیمه ها اشــاره 
کرد کــه می توانند ما را در مقابل حــوادث و اتفاقات 
مختلــف بیمه کنند و افزود: بیمه مســئولیت از جمله 
مواردی اســت که می تواند مســئولیت های حقوقی ما 
نسبت به افراد را پوشش دهد و در صورت بروز اتفاقات 
و حوادث ناخوشایند بخش زیادی از خسارات را جبران 
کند. به عنوان مثال، شما حتی نسبت به افراد متفرقه ای 
که وارد محل کارگاه یا کارخانه شــده و دچار حادثه ای 
می شــوند مســئول هســتید و باید جوابگو باشید لذا 
ضروری است که نسبت به بیمه کردن خود، کارمندان 

و کارگران، کارگاه و فعالیتتان سریع تر اقدام کنید.
استاد براتی، مدرس بازاریابی و کارشناس صداوسیما 
سخنران بعدی بود که پشت تریبون قرار گرفت. براتی 
در آغــاز برای همه حاضران تنی ســالم، دلی شــاد و 
لحظاتی سرشــار از معنویــت و موفقیت آرزو کرد و با 
اشــاره به کارخانه آتاتک که در منطقــه نظرآباد واقع 
اســت،به نقل خاطــره ای پرداخت: آقــای خاتمی در 
ســال های پایانی ریاســت جمهوری در ســفر به مقر 
سازمان ملل در نیویورک تکه خشتی را به حضار نشان 
داد و گفــت: این آجر که در منطقه نظرآباد هشــتگرد 
کشف  شده اســت بنا بر آزمایش های کربن 14 که در 
آزمایش های شما روی آن صورت گرفته دارای قدمتی 
نزدیک به 14 هزار سال است. این موضوع نشان دهنده 
قدمت و پیشینه فرهنگی ســرزمین عزیزمان ایران و 

منطقه نظرآباد است.
براتی در ادامه به کتاب های ارزشــمندی که خواندن 
آنان را برای همه حضار الزم می دانســت اشاره کرد و 
گفت: »راز موفقیت در بازار کار« نوشــته دکتر کیهان 

نیا، »ســازمان های کارآفرین«، »تهدیــد در بازار« و 
»رهبــری در واحدهای تجاری« ترجمــه دکتر علی 
پارســاییان، »سازمان برتر« گفتگوی اختصاصی با لرد 
نمــوت رئیس اتاق بازرگانی ایــران بریتانیا و »اصول 
مشــتری مداری« نوشــته دکتر احمد یحیایی ازجمله 
این کتاب هاســت که مطالب امــروز من نیز گزیده ای 

از آنهاست.
این مدرس بازاریابی ضمــن خواندن حدیثی درباره 
دوراندیشــی از امام علی )ع(، افــزود: تبلیغات ازجمله 
فعالیت هایی اســت که هر واحد تولیدی برای عرضه 
محصوالتش بــه آن نیاز دارد. ایــن تبلیغات می تواند 
از مجاری و رســانه های مختلفی صورت گیرد ازجمله 
تبلیغــات تلویزیونی کــه مخاطب زیــادی نیز دارد و 
در صورت رعایت اصول ســاخت و عرضــه تبلیغات 
تلویزیونی می تواند نقــش تاثیرگذاری در روند فروش 

یک محصول داشته باشد.
براتی در ادامه به تبلیغات موفقی که در ســال های 
گذشــته از تلویزیون پخش می شد اشاره کرد و گفت: 
موضوع مهمی کــه در تبلیغات موفق تلویزیونی وجود 
دارد، توجه به امر فرهنگ ســازی اســت که می تواند 
کمــک زیادی به معرفی و فروش محصوالت مدرن و 
به روز کند. فرهنگ ســازی برای استفاده از پنجره های 
دوجداره به عنوان محصولی حافظ محیط زیست که در 
مبحث صرفه جویی انرژی نیز موثر اســت ازجمله این 
کارها است که به افزایش فروش محصوالت شما نیز 

کمک می کند.
براتی در پایان ضمن اشــاره به نکات ریزودرشــت 

بازاریابی و مشــتری مداری، بیان کــرد: موارد زیادی 
وجــود دارد که رعایت آنها به ارتقاء کار شــما کمک 
می کند. نوع پوشش، نحوه بیان، میزان اطالعات فنی 
فروشــنده، خدمات پس از فروش، تنوع محصوالت و 
تبلیغات موثر ازجمله نکات ریزی است که توجه به آ نها 
برای همه کسانی که در کنار کار تولید، فعالیت تجاری 

و بازرگانی دارند، الزم و ضروری است.
ســخنران بعدی برنامه مهندس قاسمی، از سازمان 
فنی و حرفه ای کشور بود که در آغاز صحبت هایش از 
آقای اطهری تقدیر و تشکر کرد و گفت: سازمان فنی و 
حرفه ای زیرمجموعه وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی 
اســت و در زمینه ارائه خدمات آموزشی به کارآموزان 

رشته های مختلف فنی و حرفه ای فعالیت می کند.
وی افزود: سازمان فنی و حرفه ای همچنین زیر نظر 
ســازمان جهانی کار )ILO( فعالیــت می کند و تمامی 
گواهینامه های فنی، حرفه ای و آموزشــی که از طرف 
این سازمان صادر می شــوند قابلیت ترجمه و ارائه به 

مراکز بین المللی را دارند.
قاســمی در ادامــه اظهــار کــرد: توجــه بــه امر 
مهارت آموزی، رشــته های فنی از مدارک آکادمیک و 
دانشــگاهی مهم تر و مفیدتر هستند. بر همین اساس 
آقــای اطهری مدیرعامل اتاتک بــا پیگیری و جدیت 
مثال زدنی موفق شــدند مجوز برگــزاری اولین دوره 
آموزشــی فنی در رشــته در و پنجره دوجداره یو.پی.

وی.سی را دریافت کنند. این موضوع می تواند به بهبود 
سطح فنی و مهارتی فعاالن صنعت در و پنجره کمک 
زیادی کند. ما نیز در سازمان فنی و حرفه ای در تالش 
هستیم با آماده سازی استانداردهای مهارت آموزی این 

رشته سهم کوچکی در این کار ایفا کنیم.
در بخش بعــدی برنامه محصول جدید آتاتک که با 
کمک بخش تحقیق و توســعه )R&D( آتاتک تولید 
شــده و در آن به جای پروفیل گالوانیزه از ماده جدیدی 

به نام G.R.P استفاده شده است، رونمایی شد.

ش
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گ



مصحفی، ســردبیر نشــریه پنجره ایرانیــان نیز در 
ســخنانی اظهار کرد: از طرف مجموعه پنجره ایرانیان 
از مدیریــت آتاتک و همکارانش به خاطر این برنامه و 
تالشی که در راستای ارتقاء سطح کیفی محصوالتشان 
انجام می دهند تشــکر می کنم. مــا در پنجره  ایرانیان 
تالش می کنیم تا گوشه ای از اخبار فعالیت ها و اتفاقات 
صنعت در و پنجره و صنعتگران عزیز را پوشش دهیم. 
امیدواریم این کار به رشــد و تعالی صنعت در و پنجره 
که متاسفانه در سال های اخیر فراز و نشیب های زیادی 

را تجربه کرده است، کمک کند.
وی افزود: سعی ما در نشریه پنجره ایرانیان 

بر آن اســت که با پوشش اخبار فعالیت 
شــرکت های وابسته عالوه بر بحث 
تبلیغــات به جریان اطالع رســانی 
شــفاف و ســریع در این صنعت 
اینکــه  ضمــن  کنیــم.  کمــک 

بخش های اطالع رســانی این نشریه 
کامال رایگان بــوده و هیچ هزینه ای برای 

شــرکت ها در بر ندارد و همه عزیزان می توانند 
هر اتفاق و رویدادی را که در مجموعه شــان قابلیت 
خبررســانی داشــته باشد، از طریق نشــریه، سایت و 
فضاهــای مجازی مجموعــه پنجره ایرانیان به اطالع 
سایر همکاران برسانند. دوستان اهل قلم نیز می توانند 
مقاالت و مطالب علمی و آموزشــی خود را برای چاپ 

به نشریه ما بسپارند.
در بخش بعــدی گردهمایی از تعدادی از نمایندگان 
مجموعه آتاتک تقدیر و تشــکر به عمل آمد. دهقان 
نماینده شــرق تهران، خاکســار نماینده جنوب شرق 
تهران، جهانشــیری نماینده اســتان البرز، گلســتانی 
نماینــده غرب تهران، علوی نماینده آذربایجان غربی، 
صمدی و قادریــان نماینده گیالن، بعلیک و کریمیان 

نماینده غرب کشــور، مهندس جهانشیری نماینده 
خراسان ازجمله این افراد بودند.

ایــن گردهمایی با پذیرایی از میهمانان 
در نیمه شــب 4 بهمن ماه 1395 در 

تاالر قائم تهران به پایان رسید.
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پنجره ایرانیــان: با حمایت هافمن، نخســتین همایش ملی ساخت وســاز و رونق 
اقتصادی، اسفندماه 95 در شهر مشهد برگزار شد.

نخســتین همایش ملی ساخت وســاز و رونق اقتصادی توسط مجموعه فرهنگی 
تبلیغاتی ایران هنر و انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان با هدف بررسی راه های 
خروج از رکود و ایجاد رونق در بخش ســاختمان و مسکن، روزهای 1 و 2 اسفندماه 
ســال 95 در هتل پارس مشــهد برگزار شــد. این همایش سراســری با همکاری 
اســتانداری، نظام مهندسی، شهرداری، بانک مسکن، دانشگاه آزاد و برخی نهادهای 
دیگر شــهر مشهد و با حضور مقامات عالی رتبه اســتانی و کشوری، تولیدکنندگان، 

سازندگان و انبوه سازان برتر کشوری، سرمایه گذاران و مهندسان برپا شد.
نخســتین همایش ملی ساخت وساز و رونق اقتصادی، طی دو روز و در سه بخش 
کاری اجرا شــد. مراســم افتتاحیه همایش که ساعت 18 روز یکشنبه اول اسفندماه 
آغاز شد با سخنرانی مقامات و مسئوالن استانی و کشوری، مجامع صنفی ساختمان، 
افراد صاحب نظر از برندهای معروف و... در خصوص مســائل و مشــکالت صنعت 

ساختمان و مسکن تا ساعت 21 ادامه یافت. 
اجرای دو پنل در ســه بخش »فنی ـ تخصصی، بین رشته ای، 
اجراییـ  کاربردی« و چندین میزگرد تخصصی با حضور استادان 
دانشــگاه تهران، علم و صنعت، دانشگاه فردوسی، دانشگاه آزاد 
و ســایر کارشناســان و متخصصان در روز دوم همایش که از 
ســاعت 9 صبح تا 20 شــب ادامه داشت، با اســتقبال خوب 

شرکت کنندگان مواجه شد.
این همایش دارای »امتیاز تمدید پروانه شــخص حقیقی« 
از ســازمان نظام مهندسی ســاختمان خراسان رضوی بود که 
برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود. برپایی نمایشگاه 
)مارکت( جانبــی باهدف معرفی و ایجاد ارتباط بیشــتر بین 
شرکت ها و با حضور بخش های دولتی و غیردولتی برتر 

از دیگر برنامه های همایش بود.
در آغــاز این همایــش کریم کبیــری، دبیر همایش 

ضمن عرض خیرمقدم به  تمامی حضار و مدعوین، با ارائه گزارشی از روند برگزاری 
همایش، برنامه های آتی و اهداف کلی همایش را نیز تشریح کرد.

مهندس محمود پژوم، رئیس انجمن انبوه ســازان مســکن و ســاختمان خراسان 
رضوی سخنران بعدی همایش بود که ضمن ارائه گزارشی از نحوه اجرای همایش، 
از تمامی کســانی که بــه برگزاری این همایش کمک کردند تقدیر و تشــکر کرد. 
مهندس پژوم ضمن بیان اهداف و برنامه های همایش، ســخنرانی خود را با موضوع 

نگاهی گذرا به مشکالت بخش مسکن و ساخت وساز در مشهد و کشور انجام داد.
پژوم اظهار داشــت: هدف از برگزاری نخستین همایش ملی ساخت وساز و رونق 
اقتصادی پیداکردن راه های رســیدن به رونق اقتصادی است و تا این راه به درستی 

پیدا نشود رونقی هم حاصل نمی شود. 
وی با بیان اینکه دو میلیون واحد مســکن مهر ساخته شده است، تصریح کرد: از 
این میزان بالغ بر 70 درصد آن توســط انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن 
و ســاختمان ساخته شده اســت و بالغ  بر یک میلیون و 400 هزار واحد آن در دولت 

یازدهم بوده است.
وی تاکید کرد: 35 درصد سهم اقتصاد در صنعت ساختمان است و اگر توجه شود 

کمک بزرگی به بحث اشتغال می شود.
رئیس هیات  مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه ســازان مســکن و ســاختمان 
خراســان رضــوی ادامه داد: یکی از دالیــل رکود عدم باور دولتمــردان به بخش 
خصوصی بوده است و انجمن انبوه سازان هم همانند اتاق بازرگانی می تواند تاثیرگذار 
باشد و یقین داریم که اگر ساخت وساز به بخش خصوصی واگذار شود می توان جلوی 

کوچ روستایی به شهری را گرفت.
پژوم گفت: به علت اینکه ساختار درســتی در کشور نداریم دچار فساد اقتصادی 
هســتیم و متاســفانه تصمیمات به صورت جزیره ای اخذ می شود و باید گفت که با 
این تصمیمات اخذشــده فعاالن انبوه ســازان را برق 3 فاز که نه بلکه برق 30 فاز 

گرفته است.
پژوم در پایان گفت: پیشنهاد می دهیم که دفتر انبوه سازان در سوریه راه اندازی شود 

و این آمادگی را داریم تا پروژه های انبوه سازی را در این کشور اجرا کنیم.

نخسـتینهـمایشملـی
ساختوسازورونقاقتصادی

باحمایتهـافـمـن

با حضور انبوه سازان سراسر کشور در مشهد برگزار شد؛
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در بخش بعدی برنامه، تیزر معرفی هافمن در سالن پخش شد.
 توسعه شهری با نگاه به مشهد 2017

علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی سخنران بعدی همایش بود که سخنان 
خــود را با موضوع مشــهد 2017 و نقش بخش ســاختمان و نمادهای ملموس در 
فضاسازی و توسعه شهری با نگاه ویژه به بافت سنتی و فرسوده و برنامه های اجرایی 

در این بخش در سال فرارو ارائه کرد.
علیرضا رشیدیان در نخســتین همایش ساخت وساز و رونق اقتصادی بیان داشت: 
عدم تناسب صنایع انبوه سازان با شاخصه های فرهنگی مردم یکی از دالیل رکود این 
بازار است اما اگر در ســازه های ساختمانی، فرهنگ و تمدن ایرانی مدنظر قرار گیرد 

مردم استقبال بیشتری از این ساختمان ها می کنند.
اســتاندار خراسان رضوی گفت: توجه به ارزش های فرهنگی، حفظ محیط زیست و 
ارتقا بهره وری انرژی از مسائل مهمی است که انبوه سازان باید بدان توجه ویژه داشته 
باشند وقتی ساخت وسازها بتواند رضایت مردم را فراهم کند و قیمت مناسب و کیفیت 

خوب هم داشته باشد نیاز مردم به مسکن تامین می شود.
رشیدیان در پایان بیان داشت: افزایش ارتباط مراکز علمی آموزشی با تولیدکنندگان 
صنعت ســاختمان نیز نیاز اساسی این حوزه اســت ضمن اینکه مهندسان ما باید در 
ساخت وســازهای خود به این نکته توجه کنند که بخشــی از جامعه ما را جانبازان و 
معلوالن و ســالمندان تشــکیل می دهند و امکانات رفاهی آ نها را در پروژه های خود 

مدنظر قرار دهند.
 دولت تدبیر و امیــد وارث 800 میلیارد تومان بدهی و 400 طرح 

نیمه تمام دولت قبل
مهندس جمشــید برزگر، رئیس کانون سراســری انبوه سازان کشور دیگر سخنران 
همایــش بود که مطالب خود را با موضــوع: انجمن های صنفی و بخش خصوصی و 
نقش آنها در توســعه بخش مسکن و ســاختمان و چگونگی حل مسائل و مشکالت 

این بخش ارائه کرد.
جمشید برزگر اظهار داشــت: در حالی که صنعت ساختمان با رشد منفی 14 درصد 

مواجه است قانون های جدید مسکن در سال 94 تدوین شد.
وی افزود: 11 میلیون جمعیت ایران در بافت فرسوده و مناطق حاشیه شهر زندگی 

می کنند که بیشترین آمار آن در مشهد است.
رئیس کانون سراســری انبوه سازان کشــور بابیان اینکه دولت تدبیر و امید وارث 
800 میلیارد تومان بدهی و 400 طرح نیمه تمام در حوزه مســکن و ساخت وساز شد، 
خاطرنشــان کرد: ما باید سقف تسهیالت توسعه را تا 50 درصد با نرخ 10 درصد و با 

بازپرداخت 30 ساله داشته باشیم.
رئیس کانون سراســری انبوه ســازان کشور با اشــاره به اینکه ایران در بسیاری از 
صنایع جزو سرآمدان دنیا بوده اما امروزه جایگاهش افت کرده است، بیان کرد: ایران 
با تولید 60 میلیون تن ســیمان چهارمین تولیدکننده سیمان جهان بود ولی حاال در 

کجا هستیم؟! ما در بحث فوالد سرآمد بودیم، اما امروز در کجا هستیم؟!
در بخش بعدی همایش یکی از هنرمندان و از اعضای انجمن انبوه سازان خراسان 

رضوی با اجرای موسیقی حال و هوای خاصی به همایش بخشید.
 مشکالت امروز صنعت ساختمان به علت تصمیمات جزیره ای است

ســخنران بعدی همایش مهندس احدیان، رئیس انجمن ســرمایه گذاری و توسعه 
استان خراسان رضوی بود که سخنان خود را با موضوع: بررسی مشکالت ساخت وساز 

و مسکن و راهکارهای خروج از رکود با نگاه ویژه به بخش خصوصی بیان کرد.
مهندس احدیان در نخســتین همایش ساخت وساز و رونق اقتصادی، گفت: صنعت 
ســاختمان به علت تصمیمات جزیره ای هر یک از نهادهــای متولی این حوزه مانند 

بانک، شهرداری، تامین اجتماعی و دارایی به مشکالت امروز گرفتار شده است.
رییس انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران استان خراسان، گفت: این سازمان ها 
هر یک برای خودشان تصمیم می گیرند و هنوز این فرهنگ رایج نشده که نمایندگان 
آنها دور یک میز بنشــینند و با بخــش خصوصی برای برون رفت از معضالت موجود 

همکاری کنند.
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وی افزود: اگرچه عده ای با گذاشــتن پول خود در بانک ها بر ایستادن چرخ تولید 
از حرکت دامن زده اند اما عده ای هم هســتند که عاشــق کشورشان بوده و در این 

آشفته بازار همچنان ایستادگی می کنند.
وی در پایان گفت: تنها راه برون رفت از این معضل این است که معیار ارزش یابی 
مدیران عوض شــود، به جای اینکه بپرسند چقدر پول نقد کرده ای از آنها سوال کنند 

چند مورد اشتغال زایی کرده اند و چقدر مشکالت بخش خصوصی را رفع نموده اند.
در بخــش بعدی همایش، محمدرضا مزجی، معاونت اقتصادی و ســرمایه گذاری 
شــهرداری مشهد ســخنرانی خود را با موضوع: حکمرانی مشارکتی در شهر مشهد 
و نقش شــهرداری در تحقق بخشــی به آن، ظرفیت های شهر مشهد جهت جذب 

سرمایه گذاری و ایجاد رونق اقتصادی، چالش ها و فرصت ها ارائه کرد.
دکتر علی اصغر کاراندیش مروســتی، معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی دیگر 
سخنران همایش بود که مطالب خود را با موضوع: چگونگی ایجاد ارتباط بین هنر و 

سازه و تاثیر آن بر تلطیف فضای خانه و اجتماع و نشاط جامعه اظهار کرد.
ساعت 21 برنامه های روز اول همایش با پذیرایی از حاضران به اتمام رسید.

روز دوم همایش ساخت وســاز و رونق اقتصادی با برگــزاری 3 پنل در صبح روز 
دوشنبه 2 اسفندماه ادامه یافت.

پنل شــماره 1 بــا حضور دکتر وفامهــر، دکتر مهدی نیا، دکتر مینــو رفیعی و با 
موضوعات: آشــنایی با موج چهارم فناوری در بخش ساخت وســاز؛ سیســتم نوین 
بازاریابــی و تبلیغات در فروش ملکی و ســاختمانی؛ تغییر رویکــرد تولیدکنندگان 
ساختمان از روش های سنتی )ضرورتی زیر بنایی(؛ تحرکات بازار مسکن و ساختمان 

و بحران های فراروی اقتصاد ایران )اقتصاد مسکن(.
پنل شــماره 2 با حضور اســتادها: دکتر معظمی، دکتر رضوانی، دکتر حســنی و 
با موضوعات: راهکارهای فرهنگ ســازی و گســترش فناوری های نوین در صنعت 
ســاختمان با نگاه ویژه به مسایل اجتماعی؛ معماری ایرانی و اسالمی و نسبت آن با 
معماری مدرن و رابطه فرهنگ و هنر با بخش ساخت وساز و بهره گیری ظرفیت های 
این دو در جهت توســعه هردو بخش؛ تاثیر صنعت مســکن و ساختمان در کاهش 
مســایل و مشکالت اجتماعی و راه های توســعه؛ گسترش ساخت مسکن مناسب و 

کم هزینه با رعایت استانداردهای جهانی.
پنل شماره 3 با حضور دکتر مونا عرفانیان، دکتر محسنی، دکتر عندلیبی، مهندس 
عرفانیان و موضوع: بررســی وضعیت موجود در حوزه ساخت وســاز شــهر مشــهد 
)چالش ها و فرصت ها(؛ بافت های ناکارآمد )فرسوده( ظرفیتی ویژه در ایجاد رونق در 
صنعت ساختمان مشــهد؛ سیاست های کلی گسترش صنعت ساخت وساز در مشهد؛ 
هوشیار ســازی مدیران شهری و سیاســت های هماهنگ در ساخت وساز؛ هوشیار 

سازی مدیران شهری و سیاست های هماهنگ در ساخت وساز.
میزگرد جمع بندی، ارائه مطالب و پاســخ به ســواالت حضار در ادامه این بخش 

برگزار شد.
بازدید جمعی از نمایشــگاه و گپ و گفت با شرکت کنندگان در نمایشگاه با حضور 

مسئوالن و دست اندرکاران پایان بخش نیم روز دوم همایش بود.
برنامه نیم روز ســوم با ســخنرانی مهندس کامران، رئیس سازمان نظام مهندسی 
خراســان رضــوی با موضوع: مهندســی و ســازه، حلقه اتصال دانــش و ثروت و 
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سیاست های دولت در جهت حل مسایل و مشکالت این بخش آغاز شد.
ســخنرانی دکتر خندان دل، معاون وزیر کشور با موضوع: تاثیر بخش ساخت وساز 
در توســعه و ایجاد اشــتغال با نگاه ویژه به مشــهد و توجه دولت به این امر بخش 

بعدی همایش بود.
 هافمن خود را در کنار انبوه سازان می بیند

مهندس بابک مشــیر فر، مدیر فروش هافمن ســخنران بعدی همایش بود که با 
موضوع: تاثیر در و پنجره های دوجداره در کاهش مصرف انرژی در صنعت ساختمان 

و کاهش هزینه های ساخت به ارائه مطالب خود پرداخت.
مشیرفر در ابتدا ضمن تشــکر از مجموعه فرهنگی و هنری ایران هنر و مدیریت 
مجموعه آقای خسروی، شرکت هافمن و محصوالت این مجموعه را معرفی کرد و 
گفت: شرکت هافمن وظیفه خود می داند که در راستای حمایت از تولید ملی و کمک 
به رونق بازار و صنعت ســاختمان همواره در کنار انبوه ســازان سراسر کشور باشد و 
این افتخار را دارد که به عنوان نخســتین شرکت در این زمینه به هم وطنان خود در 

سراسر کشور خدمت کند. 
مدیرفروش شرکت هافمن ضمن اشاره به برگزاری همایش های ناب سازی انرژی 
توســط مجموعه هافمن در سراسر کشــور، افزود: رعایت اصول ناب سازی انرژی و 
توجه به حفظ منابع زیســتی کشور از اصول اولیه تولید محصول در مجموعه هافمن 
اســت و بر همین اساس شرکت هافمن تالش می کند ضمن توجه به رعایت اصول 
تولید اســتاندارد در محصوالت خود، به عنوان مبدع طرح ناب سازی انرژی قدمی در 

راستای حفظ محیط زیست و کمک به صرفه جویی انرژی در ساختمان ها بردارد.
مشــیرفر در ادامه با اشاره به میزان سرانه مصرف حامل های انرژی در کشور بیان 
کرد: متاســفانه کشور ما جزو پرمصرف ترین کشــورهای دنیاست و در برخی اقالم 
چندیــن برابر میانگین جهانی مصرف می کنیم. به عنــوان  مثال ما 6 برابر بنزین، 4 
برابر گاز و 3 برابر برق، بیشــتر از میانگیــن جهانی مصرف می کنیم. طبق آمارهای 
جهانی، دولت ســاالنه 37 میلیارد دالر یارانه انرژی پرداخت می کند. نگاهی گذرا به 
این آمار، لزوم توجه به مبحث ناب ســازی و صرفه جویی انــرژی را برای ما هرچه 

بیشتر روشن می کند.
وی افزود: بنا بر آماری که درباره میزان تمایل به اســتفاده از محصوالت جدید در 
کشــور وجود دارد، میل به کیفیت و محصوالت نوین در شهر مشهد حتی از تهران 
درصد باالتری دارد. این مســئله فرصت مناســبی برای ما است تا درباره استفاده از 

پنجره های دوجداره جدید کارهای اساسی در مشهد انجام دهیم.
کارگاه مدیریت پروژه )مدیریت سرمایه گذاری پروژه ساخت در شرایط عدم قطعیت 

و رکود بازار( با حضور مهندس نجاتی برنامه بعدی همایش بود.
در بخــش پایانی همایش از تعدادی از افــرادی که در برگزاری همایش تالش و 
همکاری داشــتند با اهدای تندیس زیبای سنگ فیروزه تقدیر و تشکر به عمل آمد. 
حســن ختام اولین همایش ساخت وساز و رونق اقتصادی قرعه کشی هافمن بود که 
طی آن به سه نفر از کسانی که فرم نظرسنجی شرکت در همایش را پر کرده بودند 

به قیدقرعه یک عدد تبلت از طرف مدیریت هافمن اهدا شد.
گفتنی اســت، دبیرخانه نخســتین همایش ساخت وســاز و رونــق اقتصادی به 

شرکت کنندگان گواهی نامه حضور در پنل و همایش ارائه کرد. 
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 وین تک از معدود برندهای صنعت در و پنجره است که شهرتی عام دارد 
و نه تنها تمامی اهالی این صنعت آن را می شناسند بلکه عموم جامعه نیز با 
این نام آشنا هستند. وین تک در ذهن ایرانیان با عبارت پنجره یک عجین 

شده است. اما آیا واقعا وین تک پنجره یک است؟
 برای به دســت آوردن پاسخ این ســوال گروه خبری پنجره ایرانیان 
سفری یک روزه به شهر تبریز و شــهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی 
این شــهر ترتیب داد. در این ســفر از نزدیک با بزرگترین واحد تولیدی 

بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از بزرگترین
واحد تولیدی پروفیل یو.پی.وی.سی کشور؛

چراوینِتکپنجرهیک

پروفیل یو.پی. وی.سی کشور آشنا شدیم و ضمن تهیه گزارش های خبری 
و تصویری از بخش های متعدد مجموعه پهناور آدوپن پالســتیک پرشین 
برای خوانندگان ارجمند، به دنبال یافتن پاســخ این ســوال بودیم که چرا 

وین تک پنجره یک؟
مجموعه وین تک در مساحتی به وسعت 110 هزار مترمربع احداث شده 
اســت که 35 هزار مترمربع آن به کارخانه تولید پروفیل یو.پی. وی.ســی 
اختصاص  یافته اســت. همچنین 16 خط اکسترودر به صورت شبانه روزی 
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در آن مشغول تولید انواع مختلف پروفیل های یو.پی.وی.سی هستند که در 
حــال حاضر 240 نفر در کارخانه و 50 نفــر در دفتر مرکزی و انبار تهران 
مشغول به کار هستند. این آمار به خوبی نشان می دهد که وین تک به لحاظ 
کمی رتبه یک را در کشــور در اختیار دارد. ضمن اینکه تمامی این ارقام با 
توجه به طرح های توسعه ای که وین تک در دستور کار خود دارد، در آینده ای 
بسیار نزدیک رشد چشــمگیری خواهند داشت. اما آیا کمیت برای تبدیل 

شدن به پنجره یک، کافی است؟ 
مسلما پاسخ این سوال منفی است و عوامل دیگری نیز برای کسب این 
رتبه الزم است. روشن اســت که مهمترین امتیاز یک پروفیل کیفیت آن 
اســت. مجموعه وین تک با اندیشــیدن تدابیری از این لحاظ نیز خود را 
در جایگاه برتری قرار داده اســت. نخســت با به کار گرفتن نیرو های کار 
آموزش دیده و ورزیده و از همــه مهم تر بهره گرفتن از مدیری کهنه کار و 
سختکوش در راس کارخانه، توانسته اســت پنجره ای با کیفیت وین تک 
روانه بازار کند. تاکنون ایوب ســاقگون توانسته اســت از عهده وظایف 

سنگینی که بر دوش دارد به خوبی برآید.
 اما رسیدن به کیفیت باال یک مسئله است، و حفظ و تداوم آن مسئله ای 
دیگر. وین تک برای صیانت از کیفیت محصــوالت خویش و البته ارتقای 
روزافزون آن، اقدام به تاســیس آزمایشــگاه کنترل کیفــی در مجموعه 
خود کرده است. آزمایشــگاه وین تک به لحاظ تجهیزات و برخورداری از 
دستگاه های پیشرفته، اگر نگوییم بی نظیر قطعا در کشورمان کم نظیر است. 
امروزه این آزمایشگاه نه تنها حفظ و ارتقای کیفیت محصوالت وین تک را 
برعهده گرفته است، بلکه با برقراری همکاری مستمر با اداره کل استاندارد، 
به مرکزی برای کنترل کیفیت پروفیل های یو.پی.وی.سی کشورمان تبدیل 
شده است، و مهندس زینب مظفری مدیریت این واحد را با درایت و دقت 

تمام برعهده دارد.
تمامی این دستاوردها در بخش تولید این مجموعه بود، اما بخش مهمی 
از فعالیت یک مجموعه تولیدی برعهده واحد فروش است. شاید به جرات 
بتــوان گفت وین تک با مدیریت رضا زرگر یکــی از موفق ترین واحدهای 

فروش پروفیل در کشــور را در اختیار دارد. تجربــه نزدیک به دو دهه ای 
فروش وین تک، این واحد را بسیار توانمند کرده است. در حال حاضر بیش 
از 200  نماینده رسمی وین تک در سراسر ایران مشغول به فعالیت هستند 
و واحد فروش وین تک نظارت کافــی و بدون اغماضی را بر نحوه فعالیت 
این کارگاه ها دارد. آموزش مســتمر کارشناسان فنی این کارگاه ها یکی از 
سیاست هایی است که وین تک از بدو فعالیت خود در دستور کار قرار داده 
تا ضمن صیانت از برند خود، رضایت مصرف کنندگان وین تک را جلب کند. 
همچنین صدور بیمه نامه های معتبر برای پروژه های مختلف و نیز رتبه بندی 
نمایندگان از دیگر تدابیری اســت که واحد فروش وین تک برای استمرار 

موفقیت های خود اتخاذ کرده است.
گذشــته از همه این ها، بــا قاطعیت کامل می تــوان گفت وین تک یک 
سازمان ساختارمند اســت، موضوعی که متاسفانه در این صنعت به ندرت 
دیده می شود. به غیر از دســتاوردهای مستمر این مجموعه، وجود واحدی 
به نام برنامه ریزی تولید گواهی بر این ادعاست. این واحد که به مدیریت 
پویا و توانمند مهندس ســمیه گوزلی  اداره می شود، هماهنگی کاملی میان 

بخش های متعدد و وسیع وین تک برقرار کرده است.
تردیدی نیست که همه این موفقیت ها را نمی توان به روش های مدیریتی 
سنتی به دست آورد و برای بزرگ و اول بودن قطعا باید سازمانی اندیشید 

و سازمانی رفتار کرد.
اما همه این ها مرهون تالش و پشتکار کاوه خداپرست است. البته نه فقط 
به این دلیل که مدیرعامل سرســخت و خوش فکر وین تک توانسته است 
بدون هیچگونه کمک دولتی، ســرمایه های خارجی را به کشورمان آورد و 
بزرگترین واحد تولیدی را احداث کند و در خصوص اشتغال زایی و پیشرفت 
اقتصاد کشــور گام بردارد، بلکه به این دلیل که سازمانی می اندیشد، کار 
تیمی را در سازمان خود نهادینه ساخته و با دادن آزادی عمل به واحدهای 

تخصصی مجموعه خود، پویایی را برای وین تک به ارمغان آورده است.
بــا مروری کوتاه بر مشــاهداتی که ما از نزدیــک در مجموعه وین تک 
داشــتیم، می توانیم بگوییم که پنجره  یک زیبنده قامت وین تک اســت و 

به هیچ وجه ادعایی گزافه نیست.
در ادامه نظر شما همراهان همیشگی پنجره ایرانیان را به گفتگوهایی که 

با مدیران وین تک انجام دادیم و تصاویر این بازدید جلب می کنیم:
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گفتگو با مدیریــت بزرگترین تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.ســی 
کشور، فرصتی نیست که به این سادگی ها به دست آید و البته هیجان 
مخصــوص به خود را دارد. در بازدیدی که گروه خبری پنجره ایرانیان 
از مجموعه بزرگ وین تک داشــت، سرانجام این فرصت به دست آمد 
و ما پای صحبت های کاوه خداپرســت نشستیم. شخصی که توانسته 
است کار بزرگی را به انجام رساند. روشن است که احداث بزرگترین 
کارخانه کشور کار بزرگی اســت اما از آن بزرگتر، برپا ساختن چنین 
مجموعه ای با جذب سرمایه خارجی و بدون کمترین کمک دولتی بوده 
است؛ وجود موانع و مشکالت بیشمار در این راه که همگی بر آن آگاه 
هســتیم، اهمیت این دستاورد بزرگ را بیش از پیش نمایان می سازد. 
بدون تردید نگرش مدیریت در نحوه شــکل گیری یک مجموعه نقش 
بسزایی دارد، و در گفتگویی که با ایشان داشتیم دالیل موفقیت وین تک 
را در نگرش این مدیر موفق به خوبی مشــاهده کردیم. شاید دو عامل 
بیش از همه در کسب این دستاوردها نقش داشته باشد: نخست نگاه 
ســازمانی وی به مجموعه و اهمیت دادن به کار تیمی، و دوم اشتیاق 

برای »یک« بودن در تمامی ابعاد. با هم این گفتگو را می خوانیم:

تاریخچه و پیشینه وین تک را تشریح کنید؟
پیشــینه مجموعه وین تک به ســال 1950 میالدی و فعالیت خانواده »ساک« در 
صنعت زیره پالســتیکی کفش برمی گردد. این خانواده فعالیت خود را از سال 1977 
در صنعت تولید لوله ادامه دادند تا در ســال 1990 مجموعه »آدو« را تاسیس کردند 
که »وین تک« زیرمجموعه این شــرکت اســت. این شرکت توانست پس از ترکیه، 
کارخانه هایی در آلمان، روسیه، آذربایجان، اکراین، هندوستان و تونس تا سال 2012 
احداث کند. این شــرکت از ســال 2001 در قالب صادرات محصول و احداث انبار 
مرکزی در ایران فعالیت می کرد. با فراهم شدن زیرساخت های فروش محصول مانند 
اعطاء نمایندگی، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش به مشتریان و با درنظر گرفتن 
پتانســیل، امکانات و توانمندی های کشــور ایران، فکر احداث کارخانه در ایران، در 
ذهن مدیران وین تک شــکل گرفت. در آن زمان، مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 
و مباحث مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی و گران شــدن حامل های انرژی، 
میزان اســتفاده از پنجره های عایق به ویژه یو.پی.وی.ســی را به شدت افزایش داده 
و شــرایط مناســبی برای تولیدکنندگان پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.سی به وجود 
آورده بود. طی بررسی های انجام شده، شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی تبریز 
جهت احداث کارخانه وین تک انتخاب شــد و در سال 2010 میالدی کلنگ کارخانه 

گفتگو با کاوه خداپرست، مدیرعامل وین تک؛

وینتکدرمسیرتوسعهوپیشرفتمستمر



ژه
 وی

ش
زار

گ

به زمین زده شــد. احداث و راه اندازی کارخانه مدت یک و نیم ســال طول کشید تا 
این که در ســال 2012 میالدی با 10 خط اکســترودر فعالیــت کارخانه وین تک در 
ایران آغاز شد. طبیعتا به دلیل پیشینه فعالیت چندین ساله وین تک در ترکیه و سایر 
کشورها، آخرین تکنولوژی و دانش فنی روز در صنعت یو.پی.وی.سی وارد کشور شد 
تا محصوالت مورد نیاز بازار داخلی تولید گردد. ما در مجموعه وین تک ایران تالش 
کردیم با به کارگیری دانش فنی، تکنولوژی و ماشــین آالت از بهترین شــرکت های 
اروپایی و برندهای معتبری مانند کراســمافای و اســتفاده از مــواد اولیه درجه یک 

اروپایی و ایرانی، محصولی باکیفیت و ممتاز به بازار عرضه کنیم.
دالیلتان برای انتخاب شرکت آدوپن یا برند وین تک جهت شراکت 

و همکاری چه بود؟
ایــن موضوع به ســال 1379 و زمانی کــه ما کارگاه کوچک تولیــد در و پنجره 
داشــتیم برمی گردد. از ســال 75 و اوایل دولت اصالحات به دلیل گشایش هایی که 
در روابط بین الملل و بازارهای تجاری به وجود آمد، توجه به لوکس سازی ساختمان 
نیز بیشــتر شد. با بررســی هایی که انجام دادیم احساس کردیم صنعت در و پنجره 
پتانسیل گسترش و توسعه را دارد و با توجه به شناخت اولیه ای که از شرکت آدوپن 
ترکیه با برند وین تک داشــتیم و تمایل آنها برای گسترش مراودات تجاری با ایران 
را می دانســتیم، فعالیت خود را ابتدا از نمایندگی فروش آنها آغاز کرده و در ادامه با 
فراهم شــدن زیرساخت ها و رشد فعالیت ها با احداث کارخانه نسبت به تولید پروفیل 

وین تک اقدام کردیم.
آیا تا کنون وام بانکی یا تســهیالت دولتــی خاصی برای این کار 

دریافت کردید؟
نه هیچ گونه تسهیالت و کمک مالی از جایی دریافت نکردیم و این کار با سرمایه 

طرف ایرانی و شراکت طرف ترکیه ای راه اندازی شده است.
آمار فعالیت ها و شرایط کلی کار در وین تک را توضیح دهید؟

فضای کلی کارخانه وین تک در شــهرک ســرمایه گذاری های خارجی تبریز 110 
هــزار مترمربع اســت. از این میزان، 35 هــزار مترمربع به کارخانــه تولید پروفیل 
یو.پی. وی. سی اختصاص  یافته است که شامل دو سالن سرپوشیده با زیربنای 13هزار 

مترمربع می باشد. در حال حاضر کارخانه وین تک با 240 نفر و 16 خط اکسترودر در 
تبریز فعالیت می کند. 50 نفر نیز در دفتر و انبار مرکزی که به دلیل سرعت و سهولت 
توزیع محصوالت درتهران احداث شــده است مشغول به کار هستند. درحال احداث 
کارخانه جدید در 30 هزار مترمربع از عرصه 110 هزار مترمربعی کارخانه نیز هستیم 
که تا اواســط سال 1396 به بهره برداری می رســد. این مجموعه جدید، بزرگ ترین 
کارخانه تولید درهای داخلی ساختمان در کشور خواهد بود که در سالنی به مساحت 
20 هزار مترمربع از پیشــرفته ترین ماشین آالت و تکنولوژی کشور ایتالیا برای تولید 

محصوالتش استفاده خواهد شد.
تولید MDF »های گالس« که از پیشــرفته ترین تکنولوژی های روز کشــورهای 
ایتالیا، اســپانیا و ترکیه اســتفاده می کند، از جمله برنامه های توســعه آتی مجموعه 
وین تک در سال آینده است. این کارخانه نیز در زمینی به مساحت 20 هزار مترمربع با 
10 هزار مترمربع سالن در حال احداث است و سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

بــا توجه به رکود حاکم بر بازار در ســال های اخیــر، این حجم از 
سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت را چگونه توجیه می کنید؟

ما نیز اذعان داریم که به دلیل سیاســت های اقتصاد انقباضی دولت، شــاهد رکود 
چندین ساله در صنعت کشور به ویژه صنعت ساختمان هستیم اما گسترش ظرفیت و 
توسعه شرکت از اصول ثابت ماست و این کار را به هیچ وجه هزینه اضافی نمی دانیم. 
ضمن این که از ابتدای شــروع فعالیت های وین تک، این افزایش ظرفیت ها تا سقف 
28 خط اکســترودر پیش بینی شده و زیرساخت های آن تدارک دیده شده بود. اگرچه 
افزایش ظرفیت تولید ما نســبت به وضعیت بازار زیاد به نظر می رســد اما نسبت به 
برنامه ریزی شــرکت که باید به سقف 28 خط اکسترودر برسیم خیلی عقب هستیم. 
ضمن اینکه افزایش ظرفبت تولید جهت دســتیابی به بازار های صادراتی پیش بینی 

شده است.
برای ارتقاء و حفاظت از برند »وین تک«چه برنامه ای در دستور کار 

خود دارید؟
برند وین تک در هشــت کشــور دنیا تولید می شود و یک برند جهانی است و ما در 
ایران به منظور صیانت و حفاظت از برند اقدام به رتبه بندی شبکه نمایندگی و صدور 

مــا در مجموعه وین تک ایران تــالش کردیم با به کارگیری 
دانش فنی، تکنولوژی و ماشــین آالت از بهترین شرکت های 
اروپایی و برندهای معتبری مانند کراسمافای و استفاده از مواد 
اولیه درجه یک اروپایی و ایرانی، محصولی باکیفیت و ممتاز به 

بازار عرضه کنیم.
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کارت هــای گارانتی و بیمه نامه های معتبر کرده ایــم و در جهت ارتقاء برند وین تک 
می توانیم به آموزش فنی و مدیریتی پرسنل و شبکه نمایندگی و به کار  گیری دانش و 

تجهیزات روز در روند تولید اشاره کنیم. 
با توجه به وضعیت بحرانی بازار در و پنجره یو.پی.وی.سی و کاهش شدید 
تقاضا، چه تدابیری برای جلوگیری از تاثیر مخرب بازار بر روند کاری مجموعه 

خود  اندیشیده اید؟
متاســفانه در سال های گذشته برخی از تولیدکنندگان، دانسته یا نادانسته با انجام یک سری 
اشــتباهات در تولید و عرضه در و پنجره یو.پی.وی.سی باعث بدبینی مشتریان نسبت به این 
محصول و اخالل در بازار آن شده اند. ما البته معتقدیم مشتریان در و پنجره مانند سایر کاالها 
برای یافتن محصول موردنظر و قابل  قبولشان دقت و جدیت بسیاری به خرج می دهند و محصول 
باکیفیت را به خوبی تشخیص می دهند. بر همین اساس تالش کردیم با تولید محصول باکیفیت 
و استاندارد همواره سهم مناسبی از بازار را به خودمان اختصاص دهیم. از جمله برنامه هایی که در 
این خصوص در دستور کار قرار دادیم رتبه بندی نمایندگی های وین تک بوده است؛ بدین شکل 
و  B   تقسیم کرده ایم و   A     ،A+  که با توجه به توانمندی هایی فنی و مدیریتی، آنها را در سه رتبه

به هرکدام با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند خدمات ارائه می دهیم.

چه پیش بینی نسبت به آینده بازار دارید؟
در مقایسه با کشورهای هم جوار مانند ترکیه که در آمد ارزی آنها از صنعت که پروفیل 
یو.پی.وی.سی بخشی از آن است و صادرات این محصوالت برابر با فروش نفت ماست،  
جای رشــد و پیشــرفت فراوانی داریم که امیدواریم این ظرفیت ها با توجه به جمعیت 
جوان کشور و نیازی که به مسکن دارند باعث رشد و رونق صنعت در و پنجره شود. در 
حال حاضر برخی از همسایگان ما گرفتار جنگ های ناخواسته ای هستند که با اتمام این 
جنگ ها نیاز به بازســازی آن مناطق بیشتر احساس خواهد شد. این وضعیت نیز فرصت 
مناســبی برای صنعتگران و تولیدکنندگان ما خواهد بود تا با حضور فعال در این عرصه 

به رشد و ارتقاء خود کمک کنند.
به طور خالصه مصرف کننده چرا باید محصوالت وین تک را انتخاب کند؟

مصرف کننــده می تواند از بخش هــای مختلف کارخانه، آزمایشــگاه، خطوط تولید و 
تجهیزات وین تک بازدید کند، سطح تکنولوژی، مواد اولیه و نیروی کار ما را بسنجد و با 
در نظر گرفتن، بیمه نامه ها، ضمانت نامه ها و خدمات پس از فروش محصوالت ما، نسبت 
به مقایسه وین تک با سایر رقبا اقدام کرده و انتخاب خود را داشته باشد. این انتخاب که 

آگاهانه و از روی شناخت است قطعا برای ما قابل احترام خواهد بود.
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گفتگو با ایوب ساقگون، مدیر کارخانه وین تک؛

کارخانهایبهوسعتوینتک
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به محــض ورود به کارخانه وین تک نخســتین چیزی که توجــه را به خود جلب 
می کنــد، نظم حاکم بر این مجموعه تولیدی پهناور اســت. بدون تردید اداره چنین 
کارخانه ای کار ســاده ای نیســت، چه رســد به برقراری چنین نظم و انضباطی که 
ناخودآگاه شــگفتی و البته تحســین هر بیننده ای را برمی انگیــزد. پیش از ورود به 
مجموعه وین تک همیشــه این ســوال در ذهنمان بود که بزرگتریــن تولیدکننده 
یو.پی. وی.ســی کشور توسط چه کسی اداره می شود، اما با ورود به صحن کارخانه و 
مشاهده نظم فوق العاده و همچنین نظافت باورنکردنی تمامی بخش های متعدد آن، 

اشتیاق برای دانستن پاسخ این سوال برایمان دوچندان شده بود.
سرانجام با مردی بسیار مصمم روبه رو شدیم. سختکوشی و نکته سنجی به راحتی 
از چشمان تیزبین وی هویدا بود. ایوب ساقگون اهل ترکیه بوده و از ابتدای تاسیس 

این کارخانه مدیریت آن را برعهده داشــته اســت. او 15 سال است که در شرکت 
عظیم آدوپن مشــغول فعالیت اســت و تاکنون وظیفه راه اندازی چهار کارخانه این 
شــرکت بزرگ را برعهده داشته است. راه اندازی دو کارخانه در آنتالیای ترکیه، یک 
کارخانه در روســیه و ســرانجام کارخانه تبریز مرهون دانش فنی و مدیریتی باالی 
ایوب اســت که در نهایت واپسین دسترنج وی و البته جاذبه فوق العاده شهر اولین ها 

او را در تبریز دوست داشتنی ماندگار کرده است.
وقتی ایوب درباره کارخانه وین تک ایران ســخن می گفت، گویی از فرزند خویش 
صحبت می کرد و درخشــش عشق و اشتیاق در چشــمانش به وضوح دیده می شد: 
»ماحصل تمامی تجربیات و دستاوردهایم را از سال 1389 که کلنگ این کارخانه را 

در تبریز زدیم، به پای این مجموعه ریخته ام«.
اما چگونه شــد که شــرکت عظیم آدوپن تصمیم به احداث کارخانه ای در ایران 
گرفت؟ ایوب با طمانینه ای خاص چنین پاســخ می دهد: »قبل از احداث کارخانه در 
ایران نزدیک به 10 ســال محصوالت ما از ترکیه به ایران صادر می شد. پس از این 
 مدت به این نتیجه رسیدیم که ایران با توجه به امکانات، قابلیت ها و توانمندی هایی 
که دارد می تواند محل  مناسبی برای احداث کارخانه و تولید محصول باشد. کارخانه 
وین تــک ایران، هشــتمین کارخانه از مجموعه  کارخانه هــای آدوپن و وین تک در 
دنیاست. آدوپن در نظر دارد حتی سایر کارخانه ها و محصوالت با  برندهای دیگرش 

را نیز در ایران راه اندازی کند. «
مدیر کهنه کار کارخانه وین تک در ادامه ماجرای به بار نشســتن این کارخانه را در 

تبریز چنین بازگو می کند: »هشت سال پیش شروع به برنامه ریزی برای احداث این 
کارخانــه کردیم. و با توجه به توانمندی های موجــود، 28 خط تولید و قابلیت تولید 
150 تن پروفیل در روز را برای آن پیش بینی کردیم. تمامی زیرساخت ها، امکانات و 
دستگاه ها برای این کارخانه بر اساس همین ظرفیت تهیه شده است. نهایتا در اواخر 
سال 1390 با ظرفیت 10 خط، تولید پروفیل یو.پی.وی.سی را در مجموعه وین تک 

ایران شروع کردیم که در حال حاضر به 16 خط رسیده است.«
هرچند زحمت ترجمه ســخنان وی بر دوش ســرکار خانم ســمیه گوزلی، مدیر 
برنامه ریــزی تولید وین تک قرار داشــت،  اما از البه الی ســخنان ایوب به وضوح 
می توانســتیم اهمیت نیروی انســانی توانمند را دریابیم: »از همان ابتدای فعالیت، 
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 »شرکت های اصلی که دســتگاه ها و تجهیزاتمان را 
تامین می کنند عموما شــرکت های آلمانی هستند. حتی 
مورد کوچکی مانند پوشــش های پالستیکی و لیبل های 
محافظ روی پروفیل را از شــرکت های ژاپنی با بهترین 
کیفیت تهیه می کنیم. مــا به روزترین محصوالت را با 
اســتفاده از مواد اولیه باکیفیــت اروپایی و آمریکایی و 
به کمک دســتگاه های اکسترود آلمانی تولید می کنیم و 
به هیچ عنوان از کیفیت باالیی که مدنظرمان بوده نزول 

نکرده و نخواهیم کرد.«

متخصصان و نیروی های فنی توانمندی از مجموعه آدوپن انتخاب شــده و به ایران 
اعزام شدند؛ ضمن اینکه نیروهایی که از داخل ایران جذب شدند نیز از سطح باالی 

مهارت و دانش برخوردار بودند.«
در عین حال، انتخاب هوشــمندانه مواد اولیه و نیز ماشین آالت دو عاملی دیگری 
بودند که باعث تولید پروفیلی به کیفیت وین تک شده اند: »مواد اولیه مورد استفاده در 
کارخانه وین تک از باالترین سطح کیفی موجود در بازار برخوردارند و اولویت اصلی ما 
در وین تک کیفیت باالی محصوالتمان است. در همین راستا، فرموالسیون و کنترل 
میکســر مواد اولیه که مهم ترین بخش کارخانه در جهــت تولید محصول باکیفیت 
اســت شخصا توســط اینجانب انجام می گیرد. شــرکت های اصلی که دستگاه ها و 
تجهیزاتمان را تامین می کنند عموما شرکت های آلمانی هستند. حتی مورد کوچکی 
مانند پوشــش های پالســتیکی و لیبل های محافظ روی پروفیل را از شرکت های 
معتبــر اروپایی و ژاپنی با بهترین کیفیت تهیه می کنیم. ما به روزترین محصوالت را 
با استفاده از مواد اولیه باکیفیت اروپایی و آمریکایی و به کمک دستگاه های اکسترود 
آلمانی تولید می کنیم و به هیچ عنوان از کیفیت باالیی که مدنظرمان بوده نزول نکرده 

و نخواهیم کرد.«
»شاید در ایران تنها شرکتی باشیم که توانستیم به میزان بهره وری مناسبی )تولید 
مفید با ســرعت باال و ضایعات کم( در زمینه تولید محصوالت دســت پیدا کنیم.« 
ایوب این ادعا را با قاطعیت کامل به زبان می آورد و به نظر می رســد دســتاوردهای 
وین تک در طول این ســال ها برای همه اهالی این صنعــت صحت این ادعا را به 

اثبات رسانده باشد. 
»آزمایشــگاه های مجهز ما نیز در تمامی مراحل تولید با حساسیت تمام و به کمک 
پیشــرفته ترین دستگاه ها وظیفه کنترل کیفی محصوالت را برعهده  دارند. صداقت ما 
در مواجهه با مشــتریان و تالش برای رفع مشــکالت و کسب رضایت مشتریان از 
دیگر وجوه قابل اعتنای مجموعه ماســت. وین تک مجموعه ای است که از نیروهای 
متخصص با مهارت باال در ســازمان خود استفاده می کند و نیروهای کاری خود را با 

آموزش هایی که ارائه می دهد به روز و کارآمد نگه می دارد.«
در ادامه از ایشان خواستیم مراحل تولید و روند خلق پروفیلی به کیفیت وین تک را 
برایمان تشریح کند: »تولید به صورت کامال مکانیزه و دیجیتیال و با کمترین دخالت 
کارگران و تنها با نظارت اپراتورها انجام می شــود. خط تولید با دســتگاه میکسر آغاز 
می شــود. فعالیت دستگاه میکسر به صورت تمام اتوماتیک بوده و تنها یک نفر اپراتور 

وظیفه نظارت بر عملکرد این بخش را بر عهده دارد. 
پس از میکســر که مواد اولیه را با هم ترکیب می کند مرحله اکســترود مواد است 
که در این بخش پروفیل تولید می شــود. بخش عمده ای از فرایند تولید در وین تک 
به صورت اتوماتیک انجام می شــود اما اپراتورهایی پای دســتگاه ها حضور دارند که 
موظفند داده های روی مانیتور دســتگاه را به خوبی تشخیص داده تا محصولی بدون 
عیب و ایراد تولید شــود. بنابراین داشــتن نیروی کاری ماهر و آموزش دیده ازجمله 
موضوعات مهم و حســاس در مجموعه وین تک است. از طرف دیگر برای باال بردن 
راندمــان تولید و افزایش بهره وری، تعمیرات دســتگاه ها و قالب ها به صورت دوره ای 

انجام می شود.«
»در هر شــیفت طی مراحل تولید، برای انجام آزمایش هــای کیفی نمونه برداری 
صورت می گیــرد. عالوه بر این، به منظور کنترل ابعاد و اندازه اســتاندارد پروفیل ها، 
توســط گروه کنترل کیفی و سرپرســتان خطوط تولید به صورت ســاعتی از خطوط 
تولید نمونه برداری شــده و در آزمایشگاه مجهز و تخصصی وین تک مورد آزمون قرار 

می گیرند.«
»مجموعه وین تک در ســه شیفت کاری به صورت شبانه روزی و 24 ساعته فعالیت 
می کند. آخرین مرحله قبل از بســته بندی نهایی و ارسال محصول به مراکز فروش، 

کنترل بصری محصوالت است که در انبار کارخانه انجام می گیرد.
 اپراتورهای واحد بســته بندی نیز به دلیل آموزش هایی که دیده اند کنترل نهایی را 
انجام داده، تمامی موارد کیفی محصول را بررســی کرده و در صورت نبود هیچ گونه 

عیب و ایراد اقدام به بسته بندی می کنند.«

ایوب ساقگون چنان قاطع و در عین حال جذاب سخن می گوید که امکان چندانی برای 
قطع سخنان وی وجود ندارد: »ظرفیت تولید وین تک ایران در میان سایر مجموعه های 
وین تک بعد از ترکیه، در رتبه دوم قرار دارد و از نظر تنوع رتبه نخســت را داریم. سری 
شناخته شــده و پر فروش ما در میان محصوالتمان در ایران، ســری 640 وین تک است 
و ســری 624 پالس پن نیز از تولیدات دیگر این کارخانه بوده و ســری 644 پالس تک 
محصول جدید ما برای آینده است که در حال حاضر مرحله تست آن را انجام می دهیم.«
»مــا در وین تک بالغ بر 60 قالب داریم و 5 ســری مختلف پروفیل تولید می کنیم. در 
زمینه لمینیت هم طبق آمار بالغ  بر 70 درصد بازار ایران در این زمینه در اختیار وین تک 

قرار دارد.«
در پایــان این گفتگوی جذاب از وی می خواهیــم که بگوید چرا وین تک پنجره یک؟ 
ایوب اندکی تامل می کند و ســپس با لحنی متفکرانه پاسخ بی چون چرایی به این سوال 
می دهد: »کیفیت پروفیل وین تک معرف خود می باشــد. این سوال را می توانید از فردی 
کامال غیر آشــنا به این صنعت بپرســید: از او بخواهید قطعه ای از پروفیل وین تک را در 
یک دســت خود و پروفیلی دیگر را در دست دیگرش بگیرد. او پاسخ صحیح را به شما 

خواهد گفت.«
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گفتگو با رضا زرگر، مدیر فروش وین تک

پروفیلیکدرشهراولینها

»وین تک در همه زمینه ها اولین اســت و به همین دلیل می گوییم وین تک، پنجره یک!« این جمله را رضا زرگر با قاطعیت کامل بر 
زبان می آورد؛ و البته آمار موجود، سابقه و دستاوردهای وین تک این ادعا را به طور کامل اثبات کرده است. در بازدیدی که از این مجموعه 

داشتیم نیز آشکارا »یک« بودن این پروفیل قابل مشاهده بود و هیچ تردیدی برای ما باقی نگذاشت که وین تک پنجره یک.
برعهده داشتن فروش محصوالت بزرگترین تولیدکننده کشور، الحق که وظیفه خطیری است و این مهم از ابتدای شکل گیری وین تک 
برعهده رضا زرگر گذاشــته شده است، چهره ای که بسیاری از فعاالن این صنعت آن را به خوبی می شناسند. مهندس زرگر درس آموخته 
رشته مکانیک بوده و  بیش از 16 سال است که در بخش بازرگانی و فروش تجربه دارد. او از سال 1386 در مجموعه آدوپن پالستیک 
پرشین )وین تک( مشغول به کار است. در گپ و گفتی که با وی داشتیم از برنامه ها و سیاست های فروش وین تک پرسیدیم و اینکه چه 

زمانی و چرا وین تک وارد بازار ایران شد که در ادامه سخنان ایشان از نظرتان می گذرد:
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حضور وین تک در بازار ایران از سال 1379
مجموعه وین تک از ســال 1379 کار خود را در ایران آغاز کرد و در زمینه واردات محصول از ترکیه و فروش از طریق نمایندگی ها به 
فعالیت خود ادامه  داد. در آن ســال ها تالش مجموعه معطوف به تشــکیل شبکه توزیع و ایجاد نمایندگی های رسمی بود تا به این وسیله 
ســهم مشخصی از بازار را به محصوالت خود اختصاص دهد. شرایط بازار در آن ســال ها مسئوالن وین تک را متقاعد کرد تا کارخانه ای 
در ایران احداث کنند و از فاز توزیع به مرحله تولید برســند. احداث کارخانه در ســال های ابتدایی دهه 1390 فرصت مناسبی بود که باعث 

تثبیت برند وین تک در بازار ایران شد.

سبد کامل محصوالت وین تک
محصوالت وین تک مطابق چک لیست استاندارد RAL و گواهی نامه مرکز تحقیقات مسکن تولید می شوند. پروفیل های سری 60 چهار 
  )W624( و سری پالس پن )W260( پروفیل های سری کشویی تک ریل و دو ریل ،)W700( سری 70 پنج کانال ،)W640( کانال
از جمله پروفیل هایی هســتند که در حال حاضر مجموعه وین تک تولید و به بازار عرضه می  کند. البته پروفیل های سری پالس پن از نظر 
مواد اولیه و فناوری ساخت هیچ تفاوتی با سایر محصوالت این مجموعه ندارند و فقط از نظر طراحی قالب و وزن ضخامت اندک تفاوتی 
وجود دارد. وجه تمایز عمده ای که محصوالت ما نسبت به سایر رقبا دارد این است که در هنگام احداث کارخانه و طراحی قالب ها تالش 
کردیم تا ســری هایی را تولید کنیم که طبق اطالعاتی که از بخش فروش داشــتیم، و این اطالعات برگرفته از تجربیات، تحقیق بازار و 
جلســات متعدد با شــبکه نمایندگی ها بود، کمترین انبارش را داشته باشــند. بر همین اساس پروفیل های سری 60 و 70 به نوعی طراحی 
 شده اند که نوعی همپوشانی دارند و به عنوان مثال یک پنجره می تواند به گونه ای تولید شود که قاب آن از سری 70 و لنگه آن از سری 60 

باشد. همچنین زهوارهای وین تک به صورت مشترک برای تمامی محصوالت ما قابل استفاده هستند.

نمایندگان یک برای پنجره یک
در نخســتین مرحله و پس از دریافت درخواســت اخذ نمایندگی، واحد فنی که به عنوان مکمل واحد فروش در این فرایند عمل می کند 
وظیفه دارد متقاضی را از همه ابعاد مورد بررســی قرار دهد. متقاضی باید واجد شــرایط تعیین شده در دستورالعمل اخذ نمایندگی وین تک 
باشد. پس از بررسی های اولیه و شناسایی شخصیت حقیقی و حقوقی متقاضی، یک نماینده از واحد فروش و یک نماینده از واحد فنی در 
کارگاه متقاضی حضور پیدا می کنند تا امکانات فنی، تجهیزات و توانمندی های آن را مورد ارزیابی قرار دهند. در صورت تایید همه موارد، 
فروش محصول به آن متقاضی به عنوان نماینده آغاز می شــود. بعد از تحویل اولین محموله به کارگاه، با حضور یک کارشــناس از سوی 
وین تک، بحث انتقال اطالعات و آموزش پرسنل کارگاه آغاز می شود. هر نماینده مادامی که با شرکت وین تک همکاری می کند از نظارت، 

پشتیبانی و حمایت همه جانبه واحد فروش و کارشناسان مجموعه برخوردار خواهد بود.

در هنگام احداث کارخانــه و طراحی قالب ها تالش 
کردیم تا ســری هایی را تولید کنیم که طبق اطالعاتی 
که از بخش فروش و شــبکه نمایندگی فعال داشتیم 
کمترین انبارش را داشــته باشــند. بر همین اساس 
پروفیل های ســری 60 و 70 به نوعی طراحی شده اند 
که نوعی همپوشــانی دارند به عنوان مثال می توان به 
زهوار های مشــترک در ســری های بازشو و کشویی، 
همچنیــن تولید یک پنجره به گونــه ای که قاب آن از 

سری 70 و لنگه آن از سری 60 باشد، اشاره کرد. 
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حفظ کیفیت وین تک با رتبه بندی نمایندگان
واحد فنی وین تک از اواســط سال 1394 با شناسایی شبکه نمایندگی ها و بررسی آمار و اطالعات زیرساخت های شرکت، دستورالعملی 
برای نمایندگی های وین تک تهیه کرد که بر اســاس آن کارگاه ها باید حداقلی از امکانات را برای اخذ نمایندگی داشــته باشند در غیر این 
 B و A، A+صورت از ادامه همکاری جلوگیری به عمل می آید. در ادامه نیز تمامی نمایندگی ها مطابق همان دســتورالعمل به ســه رتبه
تقســیم شده و بر اساس این تقســیم بندی خدمات مختلفی دریافت می کنند. مسلما نمایندگانی که رتبه های باالتری کسب کنند خدمات 
بیشــتری از مجموعه دریافت خواهند کرد و هدف ما از اجرای این طرح آن بوده اســت که نمایندگان خود را ترغیب کنیم تا سطح فنی، 

کیفی و مدیریتی خود را بیش از پیش ارتقاء دهند.

آموزش تخصصی نمایندگان در کارخانه وین تک
در حــال حاضر آموزش های مداوم و دوره ای وین تک برای تمامی نمایندگی ها و در کارگاه های آنها برقرار اســت ولی در نظر داریم در 
آینده عالوه بر این، مدیران فنی شبکه نمایندگی را در محل کارخانه وین تک تحت آموزش قرار دهیم، تا ضمن آشنایی آنان با روند تولید 
محصــوالت وین تک آموزش های الزم نیز به طور کامال تخصصی به آنها داده شــود. همچنین در پایان این دوره ها گواهی نامه های فنی 
معتبر به کارآموزان اعطا خواهد شــد. وین تک همواره در جهت رشــد و توسعه فنی و تکنولوژی نمایندگان خود اهتمام جدی داشته و این 

برنامه آموزشی نیز در راستای همین سیاست در دستور کار قرار گرفته است.

200 نماینده فعال وین تک در سراسر ایران
در بحث بازاریابی و فروش، ابتدا کشــور را در قالب نواحی فروش تقســیم کرده و پس از مشخص کردن این مناطق برای آنها مسئول 
و کارشــناس ویژه انتخاب کردیم. در قدم بعدی متناســب با شرایط جغرافیایی و سایر فاکتورهای تاثیرگذار این مناطق، مقاطع پیشنهادی 
پروفیل را برای آن منطقه درنظر گرفتیم. به عنوان مثال، در مناطق شــمالی که اســتقبال بیشتری از سری کشویی می شود، تنوع بیشتری 

از این سری را در این منطقه ترویج دادیم. در حال حاضر 200 نماینده رسمی وین تک در نقاط مختلف کشور مشغول به کار هستند.
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مدیریت قوی، هدفمند بودن، شناخت بازار، رویکرد 
رو به رشــد و اســتفاده از تجربیــات چندین دهه 
آدوپن در بازارهای جهانی مهم ترین عوامل موفقیت 

مجموعه وین تک است. 
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بیمه نامه  یک برای پنجره یک
بر اســاس توافقنامه بیمه تضمین کیفیت کاال که با شــرکت بیمه ایران منعقد شده تمامی محصوالت وین تک به مدت 10 سال تحت 
پوشــش این بیمه قرار می گیرند. مصرف کنندگان نهایی پنجره های وین تک در حال حاضر می توانند با آســودگی خیال از محصوالت ما 
اســتفاده کرده و از بیمه نامه های متمایز وین تک بهره مند شــوند. بیمه نامه محصوالت وین تک با سایر بیمه نامه های موجود در بازار در و 
پنجره تفاوت دارند به این شکل که این بیمه نامه ها بر اساس نوع و سری پروفیل با متراژ مشخص و به نام یک پروژه خاص صادر می شوند 
و یک بیمه نامه کلی برای تمامی پروژه های ســاختمانی نیســتند. به عبارت دیگر هر پروژه خاص بیمه نامه مختص خود را دارد و چون 
تمامی مختصات در و پنجره های به کار برده شده در پروژه مورد نظر در بیمه نامه قید شده است، شرکت بیمه به طور کامل پاسخگو خواهد 
بود و ما به مشــتریان این اطمینان را می دهیم که آنان یک بیمه نامه واقعی را از وین تک تحویل خواهند گرفت. عالوه بر این بیمه نامه، 
برگه های گارانتی شرکت که به صورت کنترل شده در نمایندگی های رتبه  +A و A  ما موجود است به محصوالت وین تک تعلق می گیرد.

وین تک ایران در فراسوی مرزها
وین تک محصولی بین المللی است که در 8 کشور دنیا تولید و به بیش از 54 کشور صادر می شود پس طبیعتا یک سری بازارهای هدف 
دارد. ما در مجموعه وین تک ایران در حال حاضر به کشــورهای هم جوار در منطقه خاورمیانه، از جمله قزاقســتان و عراق صادرات داریم. 
تاســیس واحد صادرات از دیگر کارهایی اســت که در راســتای تقویت امر صادرات انجام دادیم و در حال تدارک مقدمات صدور کاال به 

ترکمنستان، ارمنستان، افغانستان، پاکستان و غیره در این واحد هستیم.
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چرا وین تک پنجره یک؟
تالش برای جلب رضایت و خدمات به مشــتریان و تامین کلیه نیازهای مصرف کنندگان در راســتای تولید محصول با کیفیت سرلوحه 
فعالیت مدیران و پرســنل این شــرکت در طول سال ها حضور در ایران بوده اســت و امروز این تالش ها در راستای تحقق و حفظ شعار 
"وین تک پنجره یک" نمایان گشــته و موجب محبوبیت هرچه بیشــتر این برند در بین مصرف کننــدگان و جلب رضایت و اعتماد آنها 

گردیده است. 

گزارش ویژه



گو
گفت

پنجرهایبهکیفیتوینتک
وین تک دارای یکی از مجهزترین و پیشــرفته ترین آزمایشــگاه های تخصصی کنترل کیفیت پروفیل یو.پی.وی.سی در ایران می باشد. 
ISO/IEC از مرکز ملی تایید صالحیت ایران  آزمایشــگاه وین تک که همکار اداره استاندارد به  شمار می آید، دارای گواهینامه 17025
و نیز گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی بوده و بر اساس الزامات استاندارد مرجع پروفیل های یو.پی.وی.سی به 

شماره  12291 ملی ایران در حال فعالیت است.
مهندس زینب مظفری مدیریت این بخش را بر عهده دارد. وی دارای مدرک کارشناســی شــیمی از دانشــگاه تربیت معلم تهران، و 
کارشناســی ارشد شــیمی ـ فیزیک از دانشگاه تبریز بوده و مدت 5 سال است که در این آزمایشگاه مشغول فعالیت است. در گفتگویی که 
با مهندس مظفری داشــتیم، ایشــان توضیحاتی را درباره فعالیت های مختلف این بخش و همچنین دستگاه های پیشرفته این آزمایشگاه 

ارائه دادند که در ادامه می خوانید:

گفتگو با زینب مظفری، مدیرآزمایشگاه وین تک؛
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آزمایشگاه وین تک در خدمت صنعت یو.پی.وی.سی کشور
در این آزمایشگاه مجهز نه تنها محصوالت وین تک به طور مستمر تحت آزمون های مختلف قرار دارند تا کیفیت این تولیدات حفظ شده و 
در عین حال، ارتقاء یابد بلکه محصوالت سایر شرکت های تولیدکننده نیز مورد آزمون قرار گرفته و اداره استاندارد محصوالت شرکت های 
مختلف را برای تعیین کیفیت آنها به آزمایشــگاه وین تک ارســال می کند. گذشته از آن، عالوه بر وجود دستگاه های بسیار پیشرفته تست 

پروفیل، این آزمایشگاه قابلیت تعیین کیفیت در و پنجره های ساخته شده را نیز دارد. 

استقالل کامل آزمایشگاه وین تک
به طور کلی این آزمایشــگاه با اینکه زیرمجموعه شرکت آدوپن پالســتیک پرشین به شمار می آید اما فعالیت های خود را کامال مستقل 
انجام داده و طبق خط مشــی تعریف شده برای آزمایشگاه هنگام انجام آزمون های مختلف هیچ تفاوتی میان تولیدات وین تک و تولیدات 
ســایر شــرکت ها وجود ندارد و در انجام امور مختلف وجدان کاری به طور کامل لحاظ می شود. به عبارت دیگر شرکت وین تک برای این 
آزمایشگاه همانند سایر مشتریان بوده و هیچ تمایزی میان آنها وجود ندارد. درواقع مدیریت وین تک از این تدبیر بهره جسته تا از کیفیت 
محصوالت خود بدون هیچ مصلحت اندیشــی و چشمداشــتی آگاهی یابد و بر اســاس اطالعات صحیح سیاست های خود را برای ارتقای 

مستمر کیفیت تولیدات خود تعیین کند.

رازداری اصل اساسی آزمایشگاه وین تک
از سوی دیگر، از ابتدای کار این آزمایشگاه یک خط مشی از سوی مدیریت برای کارکنان این بخش ابالغ شده است که تمامی بندهای 
آن کامال رعایت شــده و نســبت به تخطی از این ابالغیه هیچ اغماضی صورت نمی گیرد. در یکی از بندهای این خط مشی آمده است که 
رازداری و محرمانه بودن اطالعات جزو اصول اولیه کار آزمایشــگاه اســت. بنابراین شرکت های مختلف اعم از پروفیل ساز یا پنجره ساز با 
خیالی راحت محصوالت خود را برای انجام آزمون های مختلف به این آزمایشــگاه ارســال می کنند. در واقع می توان گفت این آزمایشگاه 

 به نوعی متعلق به اداره استاندارد بوده و به طور کامل زیر نظر این مرجع قانونی اداره می شود.

آزمایشگاه وین تک محلی برای پرورش متخصصان
از دیگر فعالیت های این آزمایشــگاه برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و فنی برای کارکنان مجموعه های دیگر است. برگزاری این 
دوره ها از سوی اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی تایید شده است. روال کار بدین صورت است که در صورت معرفی کارشناسان 
شــرکت های تولیدکننده پروفیل توسط اداره استاندارد به آزمایشگاه وین تک، این افراد تحت آموزش های تخصصی قرار گرفته و در پایان 

نیز گواهینامه فنی با تایید و امضای مدیر کل اداره استاندارد دریافت می کنند.
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دستگاه های به روز آزمایشگاه وین تک
آزمون هایی را که در آزمایشــگاه وین تک انجام می شوند، می توان به دو دسته تقسیم کرد. 
نخست آزمون های سنجش خصوصیات مختلف پروفیل که طبق الزامات استانداردهای مرجع 
و الزامی صورت می گیرد؛ و دوم، آزمون هایی که کیفیت در و پنجره های ساخته شده را ارزیابی 
می کنند. این آزمون ها به وسیله دستگاه های پیشرفته ای انجام می شوند که در ادامه به معرفی 

شماری از آنها می پردازیم:
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دستگاه آزمون خمش فشاری: 
این دســتگاه میزان جوش پذیری پروفیل ها را که به صورت گوشــه آماده 
شــده اند اندازه گیری می کند. در این آزمون، هم می توان کیفیت نمونه پروفیل 
در خصوص جوش پذیری را تعیین کرد و هم کیفیت دستگاهی که این پروفیل 

را جوش داده است.

دستگاه آزمون زنون:
از این دستگاه برای انجام آزمون هوازدگی و نیز بررسی تغییر رنگ پروفیل ها 
اســتفاده می شود و دارای المپ UV است. این دستگاه شرایط اقلیمی منطقه 
مورد نظر را از لحاظ میزان تابش اشعه خورشید، دما و رطوبت فراهم می آورد. 
نمونه های تهیه شــده درون اتاقک این دســتگاه قــرار می گیرند و در نهایت 
تاثیراتی که این شــرایط اقلیمی بر پروفیل می گذارنــد ــ مانند تغییر رنگ و 
غیره ــ مورد بررســی قرار می گیرند. براســاس الزامات استاندارد مرجع، این 
آزمون برای شبیه سازی شرایط اقلیمی سخت و معتدل در بازه زمانی معادل با 
پنج سال انجام می شود. پس از انجام این آزمایش، نمونه ها توسط دستگاه های 
دیگری مانند اســپکتروفتومتر و دســتگاه چارپی، از نظر تغییر رنگ و میزان 

مقاومت در برابر ضربه ارزیابی می شوند.

آزمون مقاومت پروفیل در برابر ضربه از ارتفاع در دما های پایین: 
از آنجا که این آزمون در دماهای پایین انجام می شــود، جهت آماده ســازی 
نمونه ها، آنها را ابتدا به مدت یک ساعت و در دمای منفی 10 درجه سانتی گراد 
در فریزر قرار می دهند. سپس هر یک از نمونه ها درون دستگاه قرار داده شده و 
گلوله ای به وزن یک کیلوگرم از ارتفاعی تعریف شده روی آن سقوط می کند. 

براساس تعداد شکست ها نتیجه گیری انجام می شود.
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آون یا گرمکن:
توسط این دستگاه دو آزمون در دماهای باال صورت می گیرد. نخست، آزمون 
برگشــت پذیری حرارتی است. نمونه ها به مدت یک ســاعت در دمای 100 
درجه ســانتی گراد نگهداری می شوند. ســپس آنها را از نظر تغییرات طولی و 
برگشت پذیری حرارتی مورد بررسی قرار می دهند. دوم، آزمون بررسی تغییرات 
ظاهری پروفیل در دماهای باالست. در این آزمون نمونه های آماده شده را به 
مدت نیم ســاعت در دمای 150 درجه ســانتی گراد قرار می دهند و پس از آن 
نمونه ها را از نظر تاثیراتی مانند دفورمه شــدن، تورق، الیه الیه شــدن، تاول 

زدگی و... بررسی می کنند.
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دستگاه رنگ سنج یا اسپکتروفتومتر: 
این دســتگاه قابل حمل اســت و برای کنترل رنگ پروفیل به کار می ر ود و 
همچنین رنگ نمونه ها قبل و پس از آزمون  هوازدگی نیز توســط این دستگاه 

سنجیده و میزان تغییر رنگ ثبت می شود.

تعیین دمای نرمی ویکات: 
توســط این دستگاه میزان نرم شدگی یا پایداری حرارتی پروفیل ها در دمای 
باال اندازه گیری می شــود. داخل دســتگاه حمام روغن اســت که توسط یک 
المنت دمــای آن باال می رود. نمونه مورد نظر زیر یک ســوزن قرار می گیرد 
و نیرویــی برابر با 50 نیوتن به نمونه اعمال شــده و دمــا افزایش می یابد تا 
جایی که ســوزن به اندازه یک میلی متر داخل نمونه فرو رود و دمای مربوطه 
ثبت می شــود. دمای اســتاندارد برای تایید نمونه 75 درجه سانتی گراد است.

آزمون تعیین میزان آب بندی، هوابنــدی و میزان مقاومت در 
: (Rigtest)برابر بار باد برای در و پنجره ها

این دستگاه آزمون تعیین میزان مقاومت در و پنجره در برابر فشار هوا، نفوذ آب و بار 
باد را انجام می دهد. این آزمون جزو الزامات اســتاندارد پنجره بوده و برای کارگاه های 
در و پنجره ســازی و نمایندگی های شــرکت آدوپن پالستیک پرشین با هدف تضمین 
کیفیت عملکرد آنها انجام می شــود. در واقع این دستگاه آب بندی و هوابندی پنجره ها 
را ارزیابی می کند. جریان هوا و آب در پشــت این پنجره ها شبیه ســازی می شوند و با 
انجام آزمون، میزان عایق بندی در و پنجره نســبت به شرایط جوی تعیین می شود و بر 

اساس الزامات استاندارد، کالس عملکردی پنجره تعریف می گردد.

دستگاه شکاف باز کن:
از این دستگاه برای شکاف دار کردن نمونه های مورد نیاز جهت انجام آزمون 

چارپی استفاده می شود.
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تست چارپی: 
این دســتگاه آزمون مقاومت در برابــر ضربه مکانیکی یا چارپــی را انجام 
می دهد. برای نمونه هایی که توسط دستگاه شکاف بازکن شکاف دار شده اند با 
رهاسازی پاندول آزمون انجام و میزان مقاومت در برابر ضربه تعیین می شود. 
آزمون تســت چارپی برای نمونه هایی کــه در معرض هوازدگی قرار گرفته اند 

نیز انجام می شود. 

میز مبنا یا صفحه صافی: 
 از این صفحه فلزی کالیبره شده برای تعیین میزان انحراف پروفیل از راست 

بودن )صافی(، با کمک فیلر استفاده می شود.

تست مقاومت در برابر ضربه کششی:
 برای انجام این آزمون ابتدا نمونه ها به صورت پاپیونی توســط دستگاه پرس 
آماده می شــوند. سپس یک سر نمونه زیر تکیه گاه دستگاه پیچ شده و یک سر 
دیگر آن آزاد می ماند؛ پاندول به سمت پایین حرکت می کند و نمونه را به همراه 
کله گی آن می ِکشــد، این کشش نهایتا به پارگی نمونه منتهی می شود. نتیجه 

این آزمون تعیین میزان مقاومت پروفیل در مقابل ضربه کششی خواهد بود.

دستگاه خمش: 
توســط این دســتگاه میزان انعطاف پذیری و خمش پروفیل ها اندازه گیری 
می شود. یک پروفیل اســتاندارد باید حداقل های الزم را در مقابل خمش به 

دست بیاورد.
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گفتگو با سمیه گوزلی مدیر واحد برنامه ریزی تولید وین تک؛

سازمانیباساختاروینتک
تداوم موفقیت تصادفی نیســت. در ایــن حقیقت نمی توان تردیدی وارد کرد. بنابراین قرار گرفتــن در جایگاه بزرگترین و موفق ترین 
تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.ســی کشور نیز نباید تصادفی باشد. با اتکا بر توان فنی و سختکوشی شاید بتوان مجموعه ای به راه انداخت 
و در ابتدای امر نیز موفق شــد، اما تداوم این موفقیت به چیزی ورای این دو عامل نیاز دارد. وین تک از توانمندی علمی و فنی بســیار 
باالیی برخوردار است و همچنین مدیران و کارکنانی سخت کوش و خوش فکر دارد، همه این ها درست، اما عاملی که موفقیت را در این 
مجموعه بزرگ و در میان رقبای چیره دســت و متعدد اســتمرار بخشیده است، نگاه سازمانی است که مدیران وین تک اتخاذ کرده اند. در 

یک جمله وین تک یک سازمان است.
روشــن است که یک سازمان به برنامه ریزی مستمر و نیز انسجام در فعالیت کلیه واحدهای خود احتیاج دارد. به عبارت دیگر، سازمان 
نیازمند نیرویی است تا با نگرشی کلی تمامی بخش های خود را به صورتی هماهنگ و منسجم به پیش برد. وین تک نیز به خوبی این نیاز 

اساسی را پیش بینی کرده و واحدی پویا و متفکر را با عنوان بخش برنامه ریزی تولید در دل خود جا داده است.
مدیریت واحد برنامه ریزی تولید وین تک برعهده مهندس ســمیه گوزلی قرار گرفته است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی 
صنایع شــاخه مدیریت سیستم و برنامه ریزی بوده و تجربه بســیار خوبی در این زمینه دارد. برای آگاهی از فعالیت های این واحد از وی 

خواستیم تا توضیحاتی در این خصوص ارائه دهد که در ادامه از نظرتان می گذرد.



11
ه 5

ـار
شم

  9
ت 6

هش
دیب

 ار
هم 

ل د
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

125

ژه
 وی

ش
زار

گ

تعیین اهداف بلندمدت و کوتاه مدت
واحد برنامه ریزی تولید در هر ســازمانی نقش تعریف شــده ای دارد. کمک به تحقق اهداف ســازمان در قالب فرایند تولید محصول، اصلی ترین وظیفه این بخش اســت. 
برنامه ریزی برای تولید محصول باکیفیت و نیز با بهای تمام شده استاندارد و تعیین شده در طول یک سال کاری، در این واحد شکل می گیرد. برنامه های شرکت در بازه های 

ساالنه، سه ماهه و روزانه تعریف و هدف گذاری می شوند. پویایی و به روز بودن اطالعات و آمارهای واحدبرنامه ریزی در گرفتن نتیجه مطلوب بسیار تعیین کننده است.

انسجام همه واحدها در گرو واحد برنامه ریزی 
فعالیت هــای ایــن واحد زیر نظر مدیریت کارخانه می باشــد. واحــد برنامه ریزی با توجه به گزارش عملکرد ســال های قبل، آمارهای مالی و تولیدی موجود، پتانســیل و 
توانمندی های فنی مجموعه، پیش بینی هایی را که سایر بخش ها برای سال کاری آتی دارند بررسی کرده و با در نظر گرفتن همه موارد، برای بخش تولید در یک بازه زمانی 
مشخص برنامه ریزی انجام می دهد. واحد تولید موظف است فعالیتش را مطابق برنامه اعالم شده از سوی واحد برنامه ریزی تولید انجام داده و به هدف مشخص شده دست یابد.

استفاده از آخرین متدهای برنامه ریزی
ما در مجموعه وین تک  تالش داریم طبق اســتانداردهای ایزو فعالیت کنیم و بین واحدهای کاری یکپارچگی داشــته باشیم. جهت نیل به این اهداف و هماهنگی بیشتر از 
سیســتم های اتوماسیون استفاده می کنیم تا با توجه به داده های این سیســتم ها هماهنگی دقیقی میان واحد های کارخانه به خصوص واحد فروش و سفارشات با واحد تولید 

ایجاد کنیم.

رضایت مشتری در گرو برنامه ریزی دقیق
بدون تردید وقتی سیستمی باعث شود کیفیت تولیدات ارتقاء یابد، هم مشتری و هم مجموعه از آن منتفع می شوند. سیستم های مدیریت اتوماسیون و برنامه هایی ازاین دست 
که مستقیما با تولید محصول مرتبط اند نقش مثبت و پررنگی در فعالیت های مجموعه دارند. رضایت مشتری به واسطه خرید محصول باکیفیت نیز از دیگر دستاوردهایی است 
که در خالل این روند به دست می آید. یکی از دالیل موفقیت وین تک  در بازه زمانی بسیار کوتاه نسبت به رقبای خود، نظم بخشی و هماهنگی هایی بود که واحد برنامه ریزی 

میان واحدهای مختلف مجموعه به وجود آورد.



با حضور صالحی، عراقچی و شماری از مقامات کشوری برگزار شد:

تجلیلازوینتکوکارآفرینانبرترکشور
در هفتمین همایش تجلیل از کارآفرینان برتر کشــور که پنجشــنبه 19 اسفندماه 
1395 در سالن همایش های صدا و ســیما برگزار شد، از شرکت وین تک و برترین 

کارآفرینان کشور تقدیر شد.
بــه گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، هفتمین جشــنواره تجلیــل از کارآفرینان و 
مدیران اشتغا  ل آفرین با حضور سیدعباس عراقچی، علی صالحی، مصطفی کواکبیان 
و حسین گروسی و شماری دیگر از مسئوالن کشوری در محل دائمی همایش های 

صدا و سیما برگزار شد. 
الزم به ذکر اســت، وین تک یکی از شرکت های بزرگ و مطرح  فعال در صنعت 
پروفیل یو.پی.وی.ســی اســت که با ارائه محصوالت باکیفیت، موفق شده است 
سهم عمده ای از بازار کشــور را به دست آورد. اعتماد مشتریان که به واسطه ارائه 
محصــول باکیفیت و خدمات پس از فروش گســترده به دســت آمده بزرگ ترین 
ســرمایه وین تک است که در سایه آن توانسته روزبه روز بر عزم خود برای حرکت 

در مسیر پیشرفت بیفزاید.
وین تک با 200 نمایندگی فعال در سراســر کشور توانسته است گستره وسیعی از 
پهنه این سرزمین را پوشش دهد و برای تعداد فراوانی نیروی کار به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم اشتغال ایجاد کند. این مهم در شــرایطی رقم خورده است که رکود 
اقتصادی و کســاد بودن فضای کسب و کار در سال های اخیر بسیاری از شرکت ها 

را دچار بحران کرده است.
رضا زرگــر، مدیر فروش وین تک به نمایندگی از طرف این شــرکت در هفتمین 
جشــنواره تجلیل و تقدیر از کارآفرینان برتر بــه روی صحنه رفت و لوح و تندیس 

کارآفرین برتر را از دستان دکتر صالحی و عباس عراقچی دریافت کرد.



 کسانی که از برجام ایراد می گیرند ایرادشان عوامانه است
علی اکبر صالحی رییس ســازمان انرژی اتمی در ســخنانی در هفتمین جشنواره 
تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشتغال زای کشور با بیان اینکه امید از عناصر محرکه 
جامعه اســت اما متاســفانه نمی دانم به خاطر انتخابات یا مسایل حزبی چرا برخی 
ناامیــدی را در جامعه تزریق می کنند، گفت: این ها که انتقاد می کنند بگویند چه کار 
باید می کردیم که نکردیم. مثال باید 20 هزار سانتریفیوژ را حفظ می کردیم که البته 
حرف در این زمینه هم زیاد است. ما امروز ذخایر غنی اورانیوم داریم و در آینده هم 
مقادیر بیشــتری اورانیوم )حدود 950 تن( خریداری می کنیم که به امید خدا آقای 
عراقچی در مذاکراتی که دارند مشکالت بر سر راه خرید آن را که به خاطر انتخابات 

آمریکا و تصمیمات خانم تراز می به تاخیر افتاده حل کنند.
وی ادامه داد: از اول خلقت حضرت آدم ما فقط 550 تن اورانیوم داشتیم تا چندی 
پیــش که ذخایرمان در حال اتمام بود. بنابراین معتقدم  کســانی که ایراد می گیرند 

ایرادشان عوامانه است.
صالحی گفت: ما 20 هزار ســانتریفیوژ داشتیم. فرض کنید 180 هزار تا هم روی 
آن گذاشتیم، اما با کدام اورانیوم باید کار می کردند؟ اگر ادامه می دادیم و کل صنعت 

هسته ای از کار می افتاد چه می شد؟
وی گفت: ما با مذاکرات هســته ای توانســتیم حقوق هســته ای خود را محقق 
کنیم پس چرا فضای تشــویش و ناامیدی را تزریق می کنید؟ این رویکرد برخالف 

جوانمردی و انصاف و منافع کشور است.
صالحی با بیان این که کلید طالیی خاورمیانه یقینا در ایران است اظهار کرد: ما مشکالت 

اقتصادی داریم اما بسیاری نمی خواستند ما به اینجا برسیم، اما به لطف خدا رسیدیم.

رییس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: کشور ما پتاسیل 
قوی و آینده ای رو به رشــد برای پیاده ســازی این اقتصاد دارد و باید به آن توجه 
جدی داشــت. در عرصه هسته ای مولد بودن را آغاز کردیم چون ما خودمان چشمه 
علم هستیم چیزی که من در کشــوری مدل مالزی نمی بینم. ایران به آستانه های 

هسته ای رسیده است البته برای به بلوغ رسیدن آن راه زیاد است.
وی با اشــاره به ســفرش به انگلســتان و بازدیدش از پروژه "جت" گفت: قبل 
از برجام بعید بود که یک کشــور در حال توســعه بتواند از این پروژه بازدید کند و 
خوشبختانه به لطف دوســتان وزارت خارجه و هماهنگی های انجام شده توانستیم 

بازدید خوبی داشته باشیم.
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 موانع غیربرجامی موجب مشکالت در روابط بانکی بین المللی است
در این مراســم ســید عباس عراقچی، معاون امور حقوقــی و بین المللی وزارت 
خارجه با اشاره به دســتاوردهای برجام در زمینه های مختلف با بیان اینکه تمامی 
تحریم ها برطرف شــده گفت: موانع غیربرجامی موجب مشکالت در روابط بانکی 

بین المللی است.
عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه در هفتمین جشنواره 
تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشــتغا  ل آفرین با اشــاره به تاثیر برجام در حوزه های 
مختلف کشــور از برجام به عنوان عاملی برای رشد و بلوغ سیاسی کشور یاد کرد و با 
اشاره به تاثیر برجام در سیاســت خارجی ایران گفت: برجام در حوزه سیاست خارجی 

کشور توانست چهره ایران را در جهان تغییر دهد.
عراقچی گفت: برجام برنامه هســته ای ایران را از یک برنامه ممنوعه به یک برنامه 
مشــروع در ســطح بین الملل تغییر داد و قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت را 
لغــو کرد که ایران را تهدید صلح و امنیت بین الملل می دانســتند. امروز ایران یکی از 
مهم ترین بازیگران در عرصه منطقه و سوریه است در حالی که تا دیروز سعی می شد 

ما را نادیده بگیرند.
این مقام وزارت خارجه با بیان اینکه برنامه هسته ای به خوبی بعد از برجام ادامه دارد، 
از خدمات و نقش آفرینی دکتــر علی اکبر صالحی قدردانی کرد و گفت: صالحی یکی 

از برجسته ترین دانشمندان هسته ای کشور است که در مذاکرات بسیار اثرگذار بود.
معاون ظریف خاطرنشــان کرد: برنامه هســته ای و با نظارت های بیشــتر به خاطر 

اعتمادسازی ادامه می یابد.
وی گفت: در حوزه بانکی وضعیت هنوز عادی نشــده است اما این عادی نشدن به 
خاطر برجام نیســت و مشکالت غیر برجامی باعث شــده تبادالت بانکی ما به حالت 

عادی بازنگردد. البته ما بن بستی هم در روابط بانکی نداریم.
عراقچی در پایان، مشــکالت غیربرجامی بر ســر راه تعامالت بانکی را تحریم های 
اولیه آمریکا دانســت و گفت: این تحریم ها ربطی به مسئله هسته ای ندارد و موضوع 
مذاکرات ما هم نبود و تعجب می کنم دوســتانی که حرف از برداشته نشدن تحریم ها 
می زننــد از همین تحریم ها صحبت می کنند یا می گوینــد چرا آمریکا علیه ما موضع 

گرفت؟ چرا اقدام خصمانه انجام داد؟

 قوانین زیاد با تبصره های فراوان مشکل تولید ما را حل نمی کند
حسین گروسی نیز در این همایش  با اشاره به تصویب قوانین در حمایت از تولید 
در مجلس گفت: متاســفانه با وجود داشتن قوانین زیاد در حمایت از تولید کشور با 

این وجود مشکالت زیادی بر سر راه تولید وجود دارد.
وی با اشــاره به تصویب قانون صندوق توســعه ملی در مجلس هشتم گفت: با 
تصویــب این قانون قرار بود 20 درصد از مبلغ فروش نفت برای حمایت از تولید و 
صنعت کشور به این صندوق واریز شود و هر ساله نیز 3 درصد به آن اضافه شود.

این عضو ســابق کمیســیون صنعت مجلس در ادامه با بیان اینکه متاسفانه این 
قانــون نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی بــه دلیل کاهش قیمت نفت  اجرایی 
نشــد به مشکل هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: قرار بود در طرح هدفمندی 
یارانه هــا 20 درصد از مبالغ حاصل از افزایش حامل های انرژی به تولید اختصاص  

یابد و در نهایت این موضوع عملی نشد.
وی با بیان اینکه کشوری که تولید نداشته باشد تورم در آن کشور باال می رود و با 
هیچ پشتوانه نمی تواند رشد کند به مشکالت کشورهایی همچون عربستان و قطر 
اشاره کرد و گفت این کشورها با وجود سرمایه باالی نفتی به تولید روی آورده اند.
این نماینده مجلس با اشــاره به قانون حمایت حداکثری از فضای کســب و کار 
و حمایــت از کاالهای رقابت پذیر در مجلس هشــتم به عنوان دو قانون حمایت از 
تولید کشــور گفت: برخی می گویند که قوانین زیــاد درباره حمایت از تولید نداریم 
این در حالی اســت قوانین زیاد در این بــاره وجود دارد اما ضمانت های اجرایی در 

این باره وجود ندارد.
وی بــا بیان اینکه برای حمایت از تولید نیاز به قانون جدید نداریم بلکه نیاز به 
اجرایی کردن قوانین موجود داریم گفت: کشــوری خوب است که قوانین شفاف 
و کم داشــته باشــد و نه اینکه قوانین زیاد داشته باشــیم و قابلیت اجرایی شدن 

نداشته باشیم.
گروســی در پایان ســخنان خود، با بیان اینکه امروز جنگ عرصه اقتصادی ادامه 
دارد، گفت: باید اراده ای جدی برای رفع مشــکالت تولید و صنعت در کشور باشد. به 
گفته وی قوانین ما کافی اســت اما نحوه مدیریت مشکل دارد و برای رفع فقر راهی 

جز تولید نداریم.
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در حــوزه بانکی وضعیت هنوز عادی نشــده 
اســت اما این عادی نشــدن به خاطر برجام 
نیســت و مشــکالت غیر برجامی باعث شده 
تبادالت بانکی ما به حالت عادی بازنگردد. البته 

ما بن بستی هم در روابط بانکی نداریم.

 فساد در اقتصاد جدی ترین دغدغه ماست 
مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس شــورای اسالمی نیز در این مراسم  با تاکید بر 
این که فســاد در اقتصاد جدی ترین دغدغه ماســت، درباره نقش مهم کارآفرینان در 
تحقــق اقتصاد مقاومتی گفت: یک صدم رانت خواری که در دولت شــکل می گیرد در 
بخش خصوصی دیده نمی شود. آن هم به این دلیل که بخش خصوصی تالش می کند 

تا بتواند حداقل سود را کسب کند.
وی با بیــان اینکه  امیــدوارم این گونه همایش ها زمینه ای برای حل مشــکالت 
کارآفرینان شــود، گفت: بــا توجه به اینکه در روزهای پایانی ســال اقتصاد مقاومتی 

هستیم،  باید ارزیابی کنیم چقدر در راستای تحقق این نام گذاری گام برداشته ایم.
عضو مرکز پژوهش های مجلس اسالمی با بیان اینکه 30درصد درآمدها به صندوق 
توسعه ملی واریز می شود، ادامه داد: کاش این میزان 20درصد بود، ولی دست اندازهای 

پیش روی آن کمتر بود.
کواکبیان در ادامه یادآور شد: فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی این بود که در اختیار 
بخش خصوصی قرار بگیرد و بیشــتر برای تسهیالت کارآفرینی باشد اما واقعیت این 

است که از فلسفه آن فاصله گرفته ایم.
 وی بــا بیــان اینکه باید دیپلماســی اقتصادی را جدی بگیریم، بر گشــایش های 
اقتصادی فراوان روی داده پس از برجام تاکید کرد و ادامه داد: متاســفانه بانک ها به 

وظایف خود به درستی عمل نمی کنند.
نماینده مجلس شورای اسالمی در خصوص حقوق  های نجومی گفت: مردم به این 
موضوعات حساس هستند و حق دارند چراکه دست آنها به جایی  بند نیست و دستگاه 

قضایی نقش اول را در برخورد با این قضایا دارد.
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انجمن صنفی تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی 
ایران چهارشــنبه 27 بهمن نشست ســالیانه مجمع خود 
را به منظــور ارائه گزارش عملکرد ســال 1395 و انتخاب 

بازرسان انجمن برگزار کرد.
در این نشســت که در محل دفتر انجمن برگزار شــد، 
اعضاء و هیات رئیسه انجمن، اعضاء حامی، نماینده وزارت 
تعاون، کار و امور اجتماعی، اصحاب جراید و نشــریات و... 

حضور داشتند.
در ابتدای این نشســت که به ریاست سنی جلسه، آقای 
محمود جاللی پور، در فضایی کامال دوســتانه و صمیمی 
برگزار شــد. نماینده وزارت کار و امور اجتماعی که مراحل 
مختلف جلسه را زیر نظر داشــت و در مورد رعایت موارد 
قانونی تذکرات الزم را ارائه می کرد از حاضران خواست تا 
با باال بردن دســت، رای خود را درباره تائید افراد حاضر در 
هیات رئیسه اعالم کنند. پس از استقرار هیات رئیسه جلسه 
در جایــگاه، نماینده وزارت از آنان خواســت تا از بین خود 
یک دبیر و یک منشــی برای انجام وظایف هیات رئیســه 

انتخاب کنند. 
پس از شــروع رســمی جلســه، وحید جاللی پور، دبیر 
و نایب رئیــس انجمن صنفی تولیدکننــدگان در و پنجره 

یو.پی. وی.ســی ایران، گزارشــی از عملکــرد انجمن در 
ســال گذشــته ارائه داد. جاللی پور در این گزارش گفت: 
انجمن در ســال گذشــته بالغ بر 28 جلســه رسمی هیات 
مدیره و 3 جلســه رســمی هیات مدیره با مدیران صنعت 
یراق آالت برگزار کرد. در این جلســات عالوه بر بررســی 
بازار یــراق و تعامل این صنعت بــا صنعتگران تولید در و 
پنجره یو.پی. وی.ســی، اســتانداردهای هر شرکت عضو 
به طور جداگانه بررسی شــد و اعضا به جمع بندی واحدی 
در خصوص اســتانداردهای یراق آالت در و پنجره رسیدند. 
همچنین مقرر گردید این استانداردها به منظور ثبت و ارائه 

به سازمان استاندارد تحویل داده شوند.
جاللی پور ضمن اشــاره بــه تالش تمامــی اعضاء در 
برگزاری جلســات مشــترک با اهالی صنعــت، بیان کرد: 
انجمن در سال گذشته موفق شد با پیگیری اعضای هیات 
مدیره و برگزاری 6 جلســه، تفاهم نامــه بیمه را بازنگری 
کرده و موارد اصالحی را با شــرکت کارگزاری همراه بیمه 

حامی )الو بیمه( مطرح و مورد تائید قرار دهد. 
گفتنی اســت، شــرکت همــراه بیمه حامــی در حال 
عقد قــرارداد با اعضاء انجمن تولیدکننــدگان در و پنجره 

یو.پی. وی.سی ایران است.

دبیــر انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان در و پنجــره 
یو.پی. وی. سی افزود: برگزاری بیش از 6 جلسه با اصحاب 
رسانه و جراید مانند خبرگزاری صما، نشریه پنجره ایرانیان، 
پیام ســاختمان، مجله ساخت وســاز و عقــد تفاهم نامه و 
قرارداد همکاری در زمینه های مختلف از دیگر فعالیت های 

انجمن در سال گذشته بود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.ســی 
اعالم کرد: امضــاء قرارداد همــکاری و تعهد خبرگزاری 
صما مبنی بــر تهیه خبر، گــزارش و انجــام مصاحبه با 
اعضاء انجمن و ترویج پنجره دوجداره استاندارد و فرهنگ 
اســتفاده از آن، امضاء تفاهم نامه و اختصاص یک صفحه 
ثابت به انجمن در نشــریه پیام ساختمان به منظور ترویج 
فرهنگ استفاده از در و پنجره یو.پی.وی.سی و استاندارد، 
انتشــار مطالب علمی و مقاالت پژوهشی اعضاء انجمن در 
نشریات، تخفیف درج تبلیغات برای اعضاء، انعکاس اخبار 
و اطالع رســانی رویدادها، همایش ها و نشست های خبری 
انجمن در نشــریات ازجمله موارد پیش بینی شــده در این 

تفاهم نامه ها است.
جاللی پور گفت: انجمن در سال گذشته 4 جلسه حضور 
در رادیو اقتصــاد را تدارک دید. در یکی از این برنامه های 

مجمععمومیانجمنتولیدکنندگاندروپنجره
یو.پی.وی.سیبرگزارشد
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رادیویــی به نام کاالی ایرانی کــه از رادیو اقتصاد پخش 
می شــود از دبیر انجمن برای حضــور و انجام مصاحبه در 

این برنامه دعوت شد.
وی افزود: انجمن در سال گذشته سه نوبت در نمایشگاه 
برندهای لوکس ســاختمانی حضور پیدا کرد و دبیر انجمن 
در همایش هایی که هم زمان در این نمایشــگاه ها برگزار 
می شد سخنرانی کرد. حضور در نمایشگاه تبریز و برگزاری 
کارگاه های آموزشــی در ســه روز از جمله دیگر اقدامات 

انجمن در سال گذشته است.
جاللی پور در پایان خاطرنشــان کــرد: انجمن در پایان 
سال کاری خود در هشتمین دوره نمایشگاه تخصصی در و 
پنجره و صنایع وابســته تهران حضور یافت و موفق شد 6 
کالس آموزشی در دو نوبت صبح و عصر در این نمایشگاه 
برگزار کند که با اســتقبال خوبی از طرف بازدیدکنندگان 

نیز مواجه شد.
در ادامه جلســه، پیمان خلیل زاده، بــازرس انجمن نیز 
گزارشی از ترازنامه مالی 1395 انجمن ارائه داد و برخی از 
مطالبات و انتظارات اعضا از هیات مدیره را مطرح ساخت. 
خلیــل زاده در این گزارش، صورت هــای مالی و ترازنامه 
و همچنیــن صورت منابع و مصــارف منتهی به تاریخ 30 
آذرماه 1395 را به اطالع اعضاء انجمن و حاضران رساند. 
آمــار تعداد اعضاء و میزان درآمــد انجمن از حق عضویت 
اعضاء از دیگر مــواردی بود که در گزارش بازرس انجمن 

به آنها اشاره شد.
پس از گــزارش بازرس و مطالبی که مطرح شــد دبیر 
انجمن مجددا پشت تریبون قرار گرفت و در خصوص این 

موارد توضیحاتی ارائه داد.
در ادامه جلســه، زمان انتخاب دو نفــر بازرس انجمن 
و یــک عضــو علی البدل بــازرس فرارســید و چهار نفر 
کاندیداتوری خود را برای تصدی این سمت اعالم کردند. 
حسین محمدی نیک نخستین نفری بود که پشت تریبون 
قرار گرفت و ضمن اشــاره به فعالیتش در ســمت بازرس 
انجمن در سال گذشــته از همکاران خود خواست تا برای 
ادامه کار در این سمت به وی رای دهند. پیمان خلیل زاده 
نیز دیگر بازرس انجمن در ســال گذشــته بود که مجددا 
پشــت تریبون قرار گرفت و پس از معرفی مختصر خود به 
ســوابقش در سمت بازرس انجمن سال گذشته اشاره کرد 
و از همکارانش خواســت برای ادامه فعالیت در این سمت 
همچنان به وی اعتماد کنند. محسن سعادت منش و محمد 
تاجری نیز که در جلسه حضور نداشتند، از طریق نمایندگان 
خود آمادگی شان را برای شرکت در انتخابات بازرس انجمن 
اعالم کردند. پس  از آنکه نامزدهای سمت بازرس انجمن 
به معرفی برنامه های خــود پرداختند، رای گیری به صورت 
مخفی انجام شد و در نهایت حسین محمدی  نیک و پیمان 
خلیل زاده به عنوان بازرس اصلی و محســن سعادت منش 

به عنوان ناظر علی البدل انتخاب شدند.
انتخاب روزنامه رســمی انجمن از دیگر مواردی بود که 
در دســتور کار جلســه قرار گرفت که به اتفاق آرا روزنامه 
ابرار مجددا به عنوان روزنامه رسمی برای درج آگهی نامه ها، 

اسناد و گزارش های انجمن انتخاب شد.
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با حضور نمایندگان و
 مدیران ارشد آکادو برگزار شد؛

همایشبزرگ
آکادودرهتل

آزادی
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همایــش بزرگ ACCADO در روز 7 بهمن ماه 1395 بــا حضور جمع کثیری از فعاالن 
صنعت در و پنجره و مدیران ارشد  آکادو در هتل آزادی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پنجره  ایرانیان، هتل آزادی تهران در شــامگاه سومین روز از هشتمین 
نمایشگاه در و پنجره تهران، میزبان همایش بزرگ آکادو بود. در این گردهمایی که با اجرای 
گوینده و مجری توانای کشــورمان، بهروز رضوی برگزار  شد، بسیاری از مدیران شرکت های 

معتبر صنعت در و پنجره و همچنین مدیران ارشد آکادو حضور داشتند.
نخستین سخنران این همایش علیرضا تقی زاد، مدیرعامل شرکت هونام ابزار نوین بود. وی 
ضمــن عرض خیرمقدم به مهمانان داخلی و خارجی ازجمله رئیس هیات مدیره، مدیر تحقیق 
و توســعه و مدیر صادرات شــرکت آکادو که در جلسه حضور داشتند، سخنان کوتاهی درباره 

تاریخچه شرکت آکادو و پیشینه فعالیت این شرکت در ایران ایراد کرد.
وی با اشــاره به پیشینه این شرکت، اظهار داشــت: »آکادو در سال 2009 شروع به تولید 
یراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.ســی در ترکیه کرد و در اواخر همان ســال موفق شــد به 
تعدادی از کشورها نیز محصوالت خود را صادر کند. آکادو در همین سال شرکت هونام ابزار 
نوین را به عنوان نماینده رسمی خود در ایران انتخاب کرد. در ادامه شرکت آکام ابزار پارسیان 
به مدیریت آقای آرش پاک آزما، یراق گستر پرشین با مدیریت آقایان حسینی و مرادشاهی و 
فارنوتک به مدیریت آقای بیژن غضنفری به مجموعه همکاران آکادو در ایران اضافه شدند.«
تقــی زاد در پایان از تمامی کســانی که در این مجموعه بزرگ فعالیــت می کنند و باعث 

دلگرمی شان می شوند تقدیر و تشکر کرد.
پس ازآن امیر جعفری، مدیر بازاریابی و فروش شــرکت هونام ابزار نوین پشت تریبون قرار 

گرفت و به معرفی هولدینگ »ADO« پرداخت.
جعفری گفت: »هولدینگ آدو فعالیت خود را در ســال 1961 در صنعت چرم و کفش آغاز 
کرد. این مجموعه در ســال 1997 با راه اندازی نخستین خط تولید پروفیل یو.پی.وی.سی در 
شهر آنتالیای ترکیه فعالیت خود را در صنعت در و پنجره گسترش داد و در سال 2001 اقدام 
به صادرات محصوالتش به چهار نقطه دنیا از جمله ایران کرد. این مجموعه موفق همچنین 
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در صنایع کشــاورزی، معدن، ساختمان و هواپیمایی ترکیه نقش فعال و موثری دارد؛ از جمله 
زیرمجموعه های این هولدینگ، می توان به شرکت »ADO AIR« اشاره کرد که در صنعت 

هواپیمایی فعالیت می کند.«
وی در ادامــه افــزود: »آدو در کشــورهای مختلف دنیــا مانند روســیه، اوکراین و ایران 
کارخانه های مختلف تولیدی احداث کرده است. شرکت آدو در سال 2014 برای نخستین بار 
اقــدام به تولید پروفیل آلومینیوم با برندآدو آلومینیوم کرد که امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی، 

این محصول را نیز در آینده در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.«
مدیر بازاریابی و فروش شــرکت هونام ابزار نوین با اشــاره به یراق آکادو  بیان کرد: »آدو 
در سال 2009 شرکت آکادو را به  منظور تولید یراق آالت در و پنجره تاسیس کرد و از همان 
سال صادرات محصوالت خود را به نقاط مختلف جهان آغاز کرد و در این میان شرکت  هونام 

ابزار نوین و چند شــرکت ایرانی دیگر نیز به  عنــوان نمایندگی فروش محصوالت آکادو در 
کشور شروع به فعالیت کردند.«

جعفری در توضیح نقش شــرکت آکادو در صنعــت در و پنجره، گفت: »آکادو بیش از 70 
درصد تولیداتش را به خارج از ترکیه صادر می کند. این حجم از تولید و صادرات، نشان دهنده 

نقش موثر این شرکت در بازار و صنعت یراق آالت در و پنجره به ویژه در ایران است.«
رضــا نوبهــاری، مدیر فنی هونــام ابزار نوین، ســخنران بعدی این همایــش بود که در 
خصوص مســائل فنی یراق آالت آکادو توضیحاتی داد و سیستم های جدید این شرکت را به 

تولیدکنندگان معرفی کرد.
نوبهاری همراه با نمایش اســالیدهایی از یراق آالت آکادو، اظهار داشت: »سیستم دوحالته 
به خاطر ســهولت در عملکرد، در دو مدل دســتگیره وسط و دســتگیره ثابت ارائه می شود. 
اســپانیولت های آکادو در دو مدل بکست 7.5 و بکست 15 میلی متر تولید و یراق آالت برای 

پروفیل های آکس 9 و 13 نیز عرضه می شود.«
نوبهاری افزود: »ظرفیت اســتاندارد وزن هر لنگه بــرای یراق آالت دوحالته 100 کیلوگرم 
اســت و در یراق آالت آکادو این ظرفیت با جایگزین کردن لوالی پایین قاب پین دار تا 130 

کیلوگرم قابل افزایش است.«
مدیــر فنی هونــام ابزار نوین با اشــاره به تنوع رنگــی باالی محصــوالت آکادو گفت: 
»روکش های دو حالته آکادو دارای تنوع رنگی باالیی هســتند و در شــش رنگ مختلف به 

بازار عرضه می شوند.«
وی در ادامه افزود: »نکته مهم در اســپانیولت های آکادو، پین های آن اســت که به صورت 
یکپارچــه و بدون غلتک اســتفاده می شــود. غلتک نه تنها کمکی به راحتــی حرکت پین به 
پشــت کیپ نمی کند بلکه 30 درصد راندمان فشــار لنگه را نیز کــم می کند. نکته دیگر در 



اســپانیولت های ارتفاع، دنده های گیربکس اســت که به خاطر طول عمر و مقاومت بیشتر از 
فوالد در ساخت آنها استفاده می شود.«

نوبهاری در ادامه به حالت های مختلف دســتگیره های آکادو اشاره کرد و گفت: »عالوه بر 
حالت های مختلف بازکردن لنگه پنجره، سیستم تهویه حالتی است که با قرار دادن دستگیره 
در حالتی میان وسط و پایین پنجره در حالت تهویه قرار می گیرد که این حالت برای مواقعی 

که نیاز به تهویه هوای داخل اتاق احساس می شود کارایی خوبی دارد.«
نوبهاری همچنین به معرفی جدیدترین محصوالت آکادو پرداخت و اسپانیولت های کلنگی 
و جدیدترین نســل از یراق آالت فولکس واگنی شــرکت آکادو را به تولیدکنندگان و توزیع 

کنندگان معرفی کرد.
نوبهاری در پایان با اشــاره به گواهینامه های مختلف کســب شــده توسط شرکت آکادو، 
گفت: »آکادو موفق به کســب معتبرترین گواهینامه های اســتاندارد در اروپا شــده است که 
 IFT و RAL همین امر یراق آالت آکادو را از ســایر یراق آالت ترک متمایز می کند. استاندارد
آلمان، Tecnalia  اسپانیا، GOS  اکراین و روسیه و استاندارهای کشور ترکیه ازجمله این 

استانداردها هستند.«
در ادامه برنامه، حمید ماهی صفت طنزپرداز مطرح کشور در جایگاه حاضر شد و با هنرنمایی 

خود فضای شادی را برای حضار فراهم آورد.
فرخ ظفر فرخی، رئیس هیات مدیره کرفت مولر ایران نیز به عنوان آخرین ســخنران، پشت 
تریبــون قرار گرفت و اطالعات مفیدی در خصوص نقش ماشــین آالت در مونتاژ یراق آالت 

ارائه داد.
فرخی با اشــاره به عواملی که باعث کاهش راندمان مونتاژ یراق توســط نیروی انســانی 
می شــود، توضیح داد: »این عوامل که در مونتاژ دســتی وجود دارند شامل عدم اندازه گیری 

صحیح، عدم شــابلون گذاری دقیق، ســوراخ زدن غیر قائم، عدم برش دقیق اسپانیولت، هرز 
شدن پیچ ها و غیره می شود.«

وی افزود: »اســتفاده از میز استاندارد مونتاژ باعث می شود این خطاها کمتر شده و راندمان 
کار بیشتر شود. حذف خطاهای انسانی در اندازه گیری با شابلون، خط کش و قلم، عدم نیاز به 
تنظیمات خاص که باعث بروز خطا می شــود، عدم تاثیر خستگی کارگر بر کیفیت کار، انجام 
کلیه کارها در یک مرحله و یک دستگاه ازجمله عواملی است که هنگام استفاده از میز مونتاژ 

باعث می شود سرعت و دقت عمل بیشتر شود.«
فرخی در پایان خاطرنشان کرد: »آموزش کار با میز مونتاژ بسیار ساده است و هر اپراتوری 

با یک ساعت آموزش می تواند کار با این میز را فراگرفته و مشغول به فعالیت شود.«
گفتنی است، در پایان برنامه از مهمانان آکادو به صرف شام پذیرایی شد.
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[ساتیان فامیلی راهکاری برای برقراری ارتباط موثر با مشتریان[
بر اســاس نظرسنجی های متعددی که از مشــتریان ساتیان در خصوص عملکرد 
شرکت صورت گرفت، مشخص شــد که یکی از نقاط ضعف موجود در این شرکت 
فقدان ارتباط موثر آن با مشتریان خود است. البته این کاستی دور از انتظار هم نبود 
زیرا ارتباط مســتقیم با تک تک 1300 عضو این شرکت، به روش های سنتی تقریبا 
غیرممکن بود. در نتیجه برای حل این مشــکل بخش ساتیان فامیلی راه اندازی شد 
تا با اســتفاده از فناوری های ارتباطی نوین تحولی در خصوص ارتباط یک شرکت با 
مشــتریان خود ایجاد شود. در واقع ساتیان فامیلی به صورت هوشمند طراحی شده و 

با توجه به تفاوت ها و تمایزات هر شرکت خدمات متنوعی را به آنها ارائه می دهد. 

[ساتیان فامیلی چیست؟[
ســاتیان فامیلی طرحی است که بر اساس آن شرکت و مشتریان می توانند ارتباط 
متقابل موثر و مستمر داشته باشند و به صورت لحظه ای از وضعیت و شرایط یکدیگر 
آگاه شوند. گوشی تلفن همراه، ایمیل شخصی افراد، وبسایت شرکت و دیگر وسایل 
ارتباطاتی نوین، ابزاری هســتند که شرکت و مشتریان در هر لحظه می توانند ارتباط 

دوسویه خود را برقرار سازند.

 [اهداف راه اندازی ساتیان فامیلی[
1. شــفاف سازی: هدف اصلی از این طرح شفاف سازی فعالیت های متنوع ساتیان 
اســت. در واقع خانواده ســاتیان در پی آن است که تمامی اعضا از عملکرد شفاف و 
یکپارچه شرکت باخبر باشــند. در این طرح تمامی اعضای خانواده اطمینان حاصل 
می کنند که شرکت هیچ تبعیضی میان آنها قائل نیست و به همگی آنها به اندازه نیاز 

و توانایی هایشان خدمات ارائه می دهد و برای ارتقای تک تک آنها تالش می کند.
2. ارتباط موثر و مستمر با اعضا: این طرح در پی ایجاد ارتباطی مستمر و مستحکم 

رونمایی از خانواده 1300 عضوی ساتیان؛

ساتیانفامیلیچیست؟

اشـاره:

شرکت ساتیان در هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران، از سومین بخش 

اصلی این شرکت رونمایی کرد. ساتیان که پیش تر با راه اندازی بخش های 

ساتیان ســرویس و آکادمی آموزشی ســاتیان رویکرد متفاوت خود را در 

قبال نحوه خدمات دهی به مشــتریان و نیز آموزش های تخصصی به نمایش 

گذاشــته بود، این بار با رونمایی از طرح ساتیان فامیلی نشان داد که در پی 

تحولی ســاختاری در زمینه نوع ارتباط یک شرکت با مشتریان خود است. 

البته ســاتیان از دیرباز ارتباطی تنگاتنگ با مشتریان خود داشته و با ارائه 

انواع خدمات فنی و آموزشــی ثابت کرده است که همواره به چیزی فراتر از 

فروش می اندیشد. 

مدیریت خوش فکر ساتیان، مهندس علیرضا صدقی نسب که با بیش از 14 

سال ســابقه در صنعت در و پنجره از کهنه کاران این عرصه به شمار می آید، 

همواره وفاداری خود را به مشتریان ساتیان ثابت کرده و از این طریق اعتماد 

کامل آنان را به دســت آورده است؛ و به نوعی می توان گفت خانواده ساتیان 

حتی پیش از اجرای طرح ساتیان فامیلی شکل گرفته بود. اما روشن است که 

با افزایش شمار مشتریان ساتیان برای تداوم این ارتباط تنگاتنگ و صمیمی 

و همچنین صیانت از حقوق مصرف کنندگان طرحی نو باید درانداخته می شد 

و این ایده از ســال گذشته در قالب ساتیان فامیلی و با بهره گیری از فناوری 

نوین ارتباطی پا به عرصه وجود نهاد. 

برای آشــنایی با طرح ســاتیان فامیلــی گفتگویی با مهنــدس علیرضا 

صدقی نسب ترتیب دادیم که ماحصل آن از نظر شما می گذرد:



11
ه 5

ـار
شم

  9
ت 6

هش
دیب

 ار
هم 

ل د
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

191

گو
گفت

میان اعضای خانواده ســاتیان و شرکت است. انتقال تکنولوژی، انتقال دانش، انتقال 
سیستم های نوین تولید و نصب در قالب ساتیان فامیلی صورت خواهد گرفت.

3. جریان صحیح اطالعات: ساتیان از طریق این طرح در پی آن است تا اطالعات 
را به صورت مستقیم و صحیح در اختیار اعضای خود قرار دهد.

4. ارائه خدمات اختصاصی به اعضا: هر کدام از اعضا با توجه به امکانات، تجربه و 
ســطح تولید خود، به خدمات خاصی نیاز دارند. ساتیان فامیلی با بررسی ویژگی های 
اعضا و نیازسنجی آنها، خدماتی را برای هر کدام از گروه ها پیش بینی کرده است که 

تا حد امکان با نیازهای آنان انطباق داشته باشد. 

[گروه بندی اعضای ساتیان فامیلی[
تمامی 1300 عضو خانواده ســاتیان، بر اساس رتبه خود یک کارت با رنگی معین 
دریافت می کنند و از طریق یک نام کاربری و اسم رمز می توانند وارد وبسایت رسمی 
ساتیان شده و ضمن اطالع از امتیاز خود از خدمات پیش بینی شده نیز آگاهی یابند. 
همچنین بدین وســیله می توانند از آخرین اخبار شرکت، محصوالت جدید، وضعیت 
حمل و نقل کاالها، خدمات مختلف ســاتیان از جمله خدمات متنوع آموزشــی آن 
اطالع حاصل کنند و در عین حال سفارشــات کاالهای خود را به صورت آنالین به 

شرکت ارائه دهند.
طبق تحقیقات انجام شده، مشتریان این شرکت از جنبه های مختلف تفاوت هایی 
با یکدیگر دارند و بنابراین خدمات متفاوتی را نیز طلب می کنند. از این رو، هر کدام از 
اعضای ساتیان فامیلی بر اساس ویژگی های خود در گروه های مختلفی قرار گرفتند. 
برای مثال شــماری از مشــتریان ســاتیان کامال وفادار بوده و خرید مستمر از این 
شرکت دارند ؛ و در مقابل برخی دیگر نیز به صورت ناپیوسته خریدهای خود را انجام 
می دهند. مطمئنا این دو گروه نیازها و انتظارات متفاوتی از شرکت دارند. بنابراین در 
این طرح تالش شــده است تا تمامی اعضای ساتیان فامیلی بر اساس تنوع نیازها و 
انتظارات خود خدمات مختلفی را دریافت کنند. البته به این نکته باید توجه داشت که 
ارائه خدمات فنی، پشتیبانی و آموزشی برای تمامی گروه ها به صورتی یکسان انجام 
خواهد شــد و اعضا با توجه به گروهی که بدان تعلق دارند از تســهیالت و خدماتی 

افزون بر این ها بهره مند خواهند شد.

[کارت های ویژه هر کدام از گروه های ساتیان فامیلی[
هــر کدام از اعضا پس از گروه بندی کارت های ویــژه ای را دریافت می کنند. این 
کارت ها در رنگ های ســفید، ســبز، آبی، قرمز، نقره ای، طالیی و مشــکی طراحی 
شــده اند. هر یک از این رنگ ها معرف گروهی خاص است. البته تمهیداتی اندیشیده 
شــده است تا اعضای خانواده ســاتیان بتوانند با افزایش امتیازات خود، ارتقا یافته و 

کارت  مختص به گروه های باالتر را دریافت کنند.

[معیار گروه بندی اعضای ساتیان فامیلی[
هر کدام از اعضا بر اســاس فرم چهارصفحه ای که پر می کنند، در یکی از گروه ها 
قرار می گیرنــد. از جمله بندهای این فرم، قدمت آنها، میــزان تولید، کیفیت تولید، 
کیفیت نصب محصوالت نهایی آنها، طیف مشــتریان نهایی آنها، میزان دانش فنی 
کارکنان آنها و مواردی از این دســت است. براساس این موارد به هر کدام از اعضا 
امتیــازی تعلق گرفته و بر مبنای آن در یکی از گروه ها قــرار می گیرند. از آنجا که 
ســاتیان اعضای خانواده خود را ارزشمندترین ســرمایه خود می داند، نظارت دقیقی 
بر نحوه ارزیابی مشــتریان و گروه بندی آنها اعمال کرده اســت و امکان هیچگونه 

تبعیضی وجود نخواهد داشت.

[مزایای گروه بندی اعضا[
گروه بندی اعضا بر اســاس ویژگی های آنها بهترین شرایط را برای شرکت فراهم 
می سازد تا برای بهبود خدمات خود و همچنین ارتقای سطح اعضای ساتیان فامیلی 
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برنامه ریزی کند. برای مثال، در بررسی های صورت گرفته مشخص شد دلیل پایین 
بودن میزان خرید شماری از اعضا، برخی نقاط ضعف شرکت است. بدین ترتیب، این 
نقاط ضعف شناســایی شده و نسبت به برطرف کردن آنها اقدام می شود. در نتیجه با 
افزایش خرید اعضا عملکرد آنان نیز بهبود می یابد. به طور خالصه مزایای این طرح 

عبارت است از:
1. ارتباط مستمر با مدیرعامل و دیگر مدیران ساتیان

2. رصد پیشرفت کاری خود
3. فروش مشاوره ای

[فروش مشاوره ای بزرگترین امتیاز اعضای ساتیان فامیلی[
فروش مشــاوره ای بدین صورت انجام می گیرد که شرکت نیازهای اعضای خود 
را بررسی کرده و بر اســاس نیاز آنها موارد الزم به صورت مشاوره ای بدان ها اعالم 
می شــود. به این نکته باید توجه داشــت که ســاتیان تمامی کاالهایی را که مورد 
نیــاز همه فعاالن این صنعت، اعم از تولیدکنندگان محصوالت آلومینیومی و یو.پی.

وی.ســی، می باشد با قیمتی مناسب تهیه کرده اســت. البته قیمت مناسب به معنی 
 RAL کیفیت پایین آن نیست، زیرا تمامی کاالهای ساتیان دست کم از استانداردهای
و IFD که از مهم ترین اســتانداردهای جهانی به شمار می آیند، برخوردار هستند. در 
واقع ســاتیان برای هر طیف مشــتری با هر نوع محصولی که تولید می کنند، کاال 
با قیمت مناســب دارد. اعضای ســاتیان فامیلی می توانند با استفاده از گزینه فروش 

مشاوره ای به بهترین شکل ممکن نیازهای خود را برآورده سازند.

[فروش مشاوره ای راهکاری برای رشد ساتیان همراه با اعضای خانواده خود[
ساتیان از طریق فروش مشــاوره ای به اعضای خود کمک می کند تا اهداف خود 
را محقق ســازند. تمامی مجموعه ها اعم از تولیدکنندگان کهنه کاری که قصد دارند 
حوزه فعالیت خود را گســترش دهند تا افرادی که به تازگی می خواهند وارد عرصه 
تولید شــوند، می توانند از خدمات متنوع مشــاوره ای ســاتیان بهره مند شوند و راه 

کوتاه تری را برای رسیدن به موفقیت طی کنند.
برای مثال شماری از اعضای ســاتیان فامیلی که تولیدات لوکس دارند به صورت 
ماهانه با شــرکت جلســاتی برگزار می کنند تا از محصوالت و سیســتم های جدید 
ســاتیان مطلع شده و از آنها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند. در شرکت ساتیان 
سیســتم های مختلفی مانند سیستم مدیریت ســاختمان )BMS( بازشوهای برقی، 
آتش نشــانی، پله های اضطراری و... موجود است که اســتفاده از آنها نیاز به داشتن 
دانش و فناوری اســت. ساتیان آمادگی کامل دارد تا این دسته از دانش و فناوری را 

به اعضای خود منتقل کند.

    [مشاوره و آموزش فصل مشترک همه گروه های عضو ساتیان فامیلی[
ساتیان از تجربه ای طوالنی در امر آموزش برخوردار است. در طرح ساتیان فامیلی نیز 
همه اعضا از آموزش های متنوع ساتیان به صورت رایگان بهره مند هستند. همچنین 
ساتیان مشاوره های تخصصی در تمامی زمینه ها به اعضای خود ارائه می دهد. برای 
مثال ســاتیان در زمینه های انبارداری، تولید در و پنجره، مسائل مالی و موارد دیگر 
به اعضای خود مشــاوره می دهد. در این خصوص آکادمی آموزشی ساتیان از سال 
1392 به صورت تخصصی مشــغول فعالیت است و اعضای خانواده ساتیان می توانند 
عالوه بر موارد مربوط به تولید، نیازهای خود را در زمینه فروش، انبارداری، راندمان، 

انتخاب مواد اولیه، مسائل مالی و...  از طریق این آکادمی برآورده سازند.

[اعضای ساتیان فامیلی هرگز تنها نخواهند ماند[
ساتیان رشد و پیشرفت خود را در گرو رشد و پیشرفت اعضای خانواده خود می بیند، 
بنابرایــن تمامی تالش خود را برای ارتقاء آنها انجام خواهد داد. ســابقه آموزشــی 
ســاتیان به خوبی گواه این ادعاســت. همانطور که در سال های قبل این شرکت از 

هر فرصتی، همانند برگزاری نمایشــگاه ها، برای انتقال دانش فنی به مشتریان خود 
اســتفاده کرد و حتی زمانی که برگزارکنندگان هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران 
اجازه برگزاری کالس های آموزشــی را به ساتیان ندادند، اراده مدیران ساتیان برای 
انجام این مهم نه تنها سســت نشد بلکه تالش کردند تا فرصت های جدیدی برای 
انتقال دانش و فناوری به مشتریان خود ایجاد کنند. طرح ساتیان فامیلی یکی از این 

فرصت هاست که زیرساخت آموزشی مداوم و مستمری را فراهم می کند. 
اعضای خانواده ساتیان برای همیشه و به خصوص در شرایط رکود بازار، ساتیان را 
در کنار خود خواهند دید و حمایت های این شرکت را به خوبی احساس خواهند کرد. 
اعضای ســاتیان فامیلی باید بدانند که شرکت ساتیان همواره در پی ایده های جدید 
برای ارتقای ســطح آنهاست و در این راه هیچگاه از پای نخواهد نشست. مطمئنا در 

آینده نیز خبرهای تازه ای از ایده های خالقانه ساتیان به گوش خواهد رسید.



































































پنجره ایرانیان: چینی ها برای بازار پســابرجامی ساخت و ساز در ایران برنامه های ویژه ای 
دارند؛ البته این بار قرار نیســت صرفا محصول بفروشــند بلکه بنا به گفته  مســئوالن، باید 

تکنولوژی هم وارد ایران کنند.
به گزارش ایســنا، 40 مسافر چشــم بادامی هواپیمایی که بعد ازظهر سه شنبه 9 اسفندماه 
1395 چهارمین نمایشگاه بین المللی نما، سازه و تکنولوژی های نوین صنعت ساختمان )ایران 
بیلدکس( را به مقصد چین ترک کردند، از عرضه محصوالت خود در بازار راکد مسکن ایران 
نســبتا راضی بودند. بعضی ها هم که بازدیدکننده چندانی نداشــتند عنوان می کردند با توجه 
به رکود بخش ساخت و ســاز در ایران این تعداد مراجعه کننده قابل قبول است و پیش بینی 
چشــم انداز مثبت این بازار دور از ذهن نیســت. یک غرفه دار جــوان چینی که برای عرضه 
قطعات نمای ساختمان به ایران آمده بود هنگام بستن چمدان هایش گفت: "هیچ دری برای 

ما چینی ها بسته نیست مگر این که کلید آن را خودمان دور بیندازیم."
روند استقبال از نمایشگاه با توجه به ثبت ورودی ها به سالن به ترتیب در اولین روز از حدود 
800 نفر در 6 اسفندماه با افزایش میانگین روزانه 42 نفر همراه شد و در روز آخر 9 اسفندماه 
به حدود 1500 نفر رســید. بررســی ها نشان داد مقداری از این شــارژ جمعیتی به برگزاری 
نمایشــگاه امالک و مســتغالت در روز 8 اسفند مربوط شده اســت. البته  این تعداد طبیعتا 
برای چینی ها با جمعیت یک میلیارد و 400 میلیون نفر نمی تواند راضی کننده باشد اما اغلب 
غرفه داران چینی عنوان کردند در آینده هم به نمایشگاه های ساختمان ایران می آیند؛ زیرا بعد 
از امضای برجام وضعیت اقتصاد ایران امیدوارکننده شــده است. مضافا این که تولیدکنندگان 
چینی بازارهای هدف خود را در یک فرآیند بلندمدت بررســی می کنند و به همین منظور به 

این زودی ها قصد ترک بازار مسکن ایران را ندارند.
اما در جریان افتتاح نمایشــگاه متوجه شــدیم بعد از برجام تعداد شــرکت های خارجی که 
تمایل دارند با ایران همکاری کنند در تمام نمایشــگاه ها از جمله صنعت ساختمان نسبت به 
قبل بیشتر شده است. سیاوش امیرمکرمی قائم مقام شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران با 
اعالم این مطلب گفت: سیاست ما این است که حضور خارجی ها برای معرفی تکنولوژی های 
نوین باشــد، نه صرفــا ورود برای فروش کاالهــای مصرفی و نهایی. در ســال 1396 هم 
پیش بینی می شود حضور شرکت های خارجی در بخش معرفی تکنولوژی گسترش پیدا کند.

به جز چینی ها 17 شــرکت نیز از پاکستان و ترکیه در این نمایشگاه حضور داشتند. آنها نیز 
راضی بودند و عنوان می کردند طی چهار روز حضور در ایران متوجه شدند سود ساخت و ساز 

در ایران مناسب است؛ موضوعی که حسام عقبایی رییس اتحادیه امالک نیز به آن تاکید دارد. 
عقبایی بیان می کند باوجود اینکه بخش مسکن ایران در رکود به سر می برد ولی سود ساخت 
و ســاز و سرمایه گذاری حوزه مســکن در ایران از همه جای دنیا باالتر است. اما این که چرا 
بسیاری افراد تمایل ندارند در این بخش سرمایه گذاری کنند به این دلیل است که بسترهای 
امنیتی، روانی، ساختاری و خدماتی مهیا نشده است. لذا خروجی نمایشگاه های حوزه ساختمان 
و امالک باید به جذب و ترغیب شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران منجر شود.

زردهــا البته با رقبای جدی ایرانی حاضر در صنعت ســاختمان ایران مواجهند. حضور 90 
شــرکت از ایران در نمایشگاه ایران بیلدکس نشان می داد به محض رونق پروژه های عمرانی 
دولتی و خروج بخش مسکن از رکود، ایرانی ها قابلیت تامین قطعات با مدرن ترین تکنولوژی 
را دارند. ایران هم اکنون در زمینه صادرات کاال و خدمات ســاختمانی به کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس، عراق، سوریه، افغانستان و کشورهای آسیای میانه فعالیت دارد و کاالهای ایرانی 
در عرصه های جهانی قابل رقابت هستند. این امتیاز می تواند ایران را از حالت انفعال در برابر 

ورود بی رویه کاالهای ساختمانی چینی خارج کند.
اما بخش مسکن در ایران وارد چهارمین سال رکود خود شده است. با این که انتظار می رفت 
مسکن در نیمه اول سال 1395 دوره پیش رونق را به خود ببیند و در نیمه دوم وارد رونق شود 
این اتفاق نیفتاد و افزایش میانگین 10 درصدی خریداران مسکن نسبت به سال قبل صرفا از 

سررسید تسهیالت خانه اولی ها تقویت شد.
آمار تازه بانک مرکزی از تحوالت بازار مســکن حاکی از آن است که در 11 ماهه منتهی 
به بهمن ماه تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به مرز 150 هزار واحد رسیده 
که حدود 6.5 درصد نســبت به همین دوره در ســال قبل افزایش دارد. در این مدت متوسط 
قیمت یک مترمربع بنای واحد مســکونی حدود 4 میلیون و 380 هزار تومان بوده که تا 5.4 
درصد گران شده است. این در حالی است که در بهمن ماه امسال تعداد معامالت آپارتمان های 
مســکونی شــهر تهران در مجموع کاهش یافته و به 15 هزار و 600 واحد رسیده است. به 
طوری که این رقم نســبت به دی ماه 6.7 و در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته تا 4.5 درصد 

کاهش دارد.
در این شرایط کارشناسان مجددا پیش بینی می کند اوایل تابستان سال 1396 شاهد دوران 
پیش رونق مسکن باشیم که اگر محقق شــود می توان فضای روشن تری از بازار پسابرجامی 

ساخت و ساز در ایران را مشاهده کرد.

))پروازاژدهابرفرازبازارمسکنایران ((
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بخشچهارمازضابطه714
بارهایواردهبراجزاءنماومعیارهایپذیرش
)قسمتاول(

مهندس شهرام علیزاده، مدیر عامل شرکت آلوکد

3-1- مقدمه:
در این فصل انواع بارهای وارده بر نمای ســاختمان شــامل بار ثقلی، زلزله، باد و 
اثــرات ضربه تعریف و ضوابط موجود در تعیین بار، نحوه ترکیب و معیارهای ارزیابی 

و پذیرش آن ارائه می شود.
3-1-1- سطوح کاربردی ساختمان

سطوح عملکردی ساختمان و نمای ســاختمان را می توان از روی سطح کاربری 
ساختمان تعیین کرد. سازه ها به لحاظ سطوح کاربری در 4 سطح I و IV طبقه بندی 
می گردند. ســطوح کاربری سطح I، ســاختمان هایی را دربرمی گیرد که خرابی آنها، 
 ،IV خطر کمی برای جان انســان ها ایجاد می کند. باالترین سطح کاربری، یا سطح

ساختمان هایی را دربرمی گیرد که ضروری و حیاتی هستند.

در این شماره به بررسی بارهای وارده بر اجزاء نما و معیارهای پذیرش 
بر اساس )ضابطه 714( دستورالعمل اجرایی می پردازیم.

این ضابطه توســط ســازمان برنامه به ارگان های اجرایی از مورخه 
90/1/10 ابالغ شده و الزم االجرا می باشد.

توجه به این بخش را به خوانندگان عزیز توصیه کرده و پس از بررسی 
این قسمت در شماره های آتی نسبت به جمع بندی و نتایج مثبت و منفی 

این ضابطه خواهیم پرداخت.
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3-2- بار ثقلی 
بارهای ثقلی وارد بر نما شامل وزن قطعه نما، اتصاالت آن یا مواد چسباننده نما به 
سازه است که بر اساس مبحث ششم مقررات ملی باید محاسبه شوند. این بار بسته 

به نوع سیستم نما و نحوه اتصال نما به سازه اصلی منتقل می شود.
در نماهای پرده ای این بار توســط قاب نگهدارنده نما به تیرها و ستون های سازه 
منتقل می شــود. درحالی که در دیوارهای نما )veneer( یا میان قابی، بار ثقلی از 
طریق ماده چســباننده )در نماهای چسبانده شده( یا اتصاالت مکانیکی )در نماهای 
مهارشده( به دیوار پشتیبان نما منتقل شده و از طریق دیوار پشتیبان به سازه منتقل 
می شــود. بســته به نوع سیستم نما و مســیر انتقال بار ثقلی، اجزای تحمل کننده و 
انتقال دهنــده بار ثقلــی باید برای تحمل مجموع بارهای ثقلی و شــتاب قائم زلزله 

طراحی شوند.

3-3- بارها و اثرات ناشی از زلزله
اجزاء نما عالوه بر اینکه باید برای نیروهای اینرســی ناشی از شتاب وارده بر خود 
قطعه، پایدار بمانند، در عین حال، حساس به جابه جایی های نسبی نیز می باشند. این 
اجزاء باید عالوه بر نیروهای طراحی لرزه ای برای تغییر شــکل ناشی از جابه جایی 

نسبی جانبی طبقات در زلزله نیز کنترل شوند.
نیــاز به ارزیابی لرزه ای انواع مختلف نما بســته به جنس آن و میزان وزن آن در 
واحد سطح در جدول 1-2  ارائه شده است. الزم به ذکر است ترازهای لرزه خیزی 
کم، متوســط، زیاد و خیلی زیاد مورد اســتفاده در جدول 1-2 مطابق تقسیم بندی 
استاندارد 2800 ایران می باشد. در صورتی که نما نیاز به ارزیابی لرزه ای داشته باشد 
باید خود و اتصاالتش برای نیروهای محاسبه شــده و جابه جایی نسبی محاسبه شده 

کنترل شود.

 طبقه بندی
سطوح کاربردی

کاربری ساختمان ردیف
 

I
ساختمان ها و سازه هایی که خرابی در آنها خطر کمی برای جان انسان ایجاد می کند. این ساختمان ها شامل موارد زیر می شوند:    

     سازه ها و ساختمان های مربوط به کشاورزی
     سازه ها و ساختمان های موقت 

     انبار های کوچک    

1

II
ســاختمان ها و ســازه هایی که در طبقه بندی کاربردی I I I ،I و IV  ذکر نشده اند. همچنین نیروگاه های فرعی که منشا تامین 

برق شبکه نیرو نیستند، نیز شامل این دسته می شوند.   
2

III

ســاختمان ها و ســازه هایی که خرابی آنها خطر قابل توجهی را برای جان انســان ایجاد کند، یا خرابی آنها باعث ایجاد ضربه 
اقتصادی قابل مالحظه ای گردد، و یا باعث اختالل در زندگی روزانه شهروندان شود. این ساختمان ها شامل موارد زیر می شوند: 

     محل تجمع بیش از 300 نفر زیر یک سقف 
     ساختمان های دارای مهد کودک با ظرفیت بیش از 150 نفر 

     مدارس ابتدایی و راهنمایی با ظرفیت بیش از 250 نفر و دبیرستان ها و آموزشگاه های بزرگساالن با ظرفیت بیش  از500 نفر 
     درمانگاه هایی با بیش از 50 نفر بیمار که دارای تجهیزات جراحی و اورژانس نمی باشند. 

     بازداشتگاه ها و زندان ها 
     ایستگاه های تولید برق )پست های برق(

     مراکز مخابراتی
ساختمان ها و سازه هایی که در طبقه بندی کاربردی  IV قرار ندارند ولی مواد سمی یا منفجره درون آنها به اندازه ای باشد، که 

در صورت آزاد شدن برای عموم خطرناک باشد.  

3

IV

ساختمان ها و سازه هایی که تاسیسات ضروری و حیاتی محسوب می شوند شامل موارد زیر می شوند: 
     بیمارستان ها و مراکز درمانی با امکانات جراحی اورژانس 

     ایستگاه های آتش نشانی، پلیس، نجات، آمبوالنس و گاراژ های وسایل نقلیه اورژانسی 
     پناهگاه های مواقع اضطراری 

     تاسیسات مربوط به آمادگی و واکنش در مواقع اضطراری
     پست های برق و امکانات عمومی مورد نیاز برای بازسازی و واکنش در مواقع اضطراری 
 IVسازه های فرعی الزم برای ادامه فعالیت سازه ها و ساختمان های طبقه بندی کاربردی     

     برج مراقبت و کنترل هوایی و ...
     انبارهای آب و ایستگاه های پمپاژ آب مورد نیاز برای خاموش کردن آتش )اطفاء حریق( 

     ساختمان ها و سازه های الزم برای دفاع ملی 
   ساختمان ها و سازه هایی که در آن موارد بسیار سمی یا مواد منفجره به مقداری که خطری برای عموم تلقی گردد،  نگهداری می شود. 

4

   

طبقه بندی ساختمان ها با توجه به نوع سطوح کاربردی 
جدول 1-3
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3-3-1- محاسبه نیروها و تغییر شکل های وارده به اجزاء نما
3-3-1-1- نیروهای وارد به اجزاء نما

3-3-1-1-1- نیروهای افقی طراحی در زلزله

نیروهای افقی زلزله وارده به جزء نما مطابق رابطه زیر محاسبه می شود. 
)1-3(

نیروهــای افقی زلزله وارد بر جزء نما الزم نیســت بزرگ تر از مقدار زیر در اختیار 
شود:

)2-3(

همین طور نیروی افقی زلزله وارد بر جزء نما نباید کمتر از مقدار زیر شود: 
)3-3(

 

که در این روابط:
Fp: نیروی لرزه ای افقی طراحی وارده بر جزء نما که در مرکز ثقل آن وارد می شــود 

یا به صورت گسترده متناسب با توزیع جرم اعمال می شود.
Ip: ضریب عملکرد بر اساس ضوابط بند 1-1 می باشد.

A: شتاب مبنای طرح )استاندارد 2800(.
Bs: ضریب بازتاب برای پریودهای کوتاه )در محدوده 0/2 ثانیه( که با توجه به نوع 

خاک سایت طبق استاندارد 2800 ایران تعیین می شود.
ap: ضریب تشدید اجزاء این ضریب معیاری است برای سنجش مقدار نزدیک بودن 
پریود طبیعی ســاختمان و جزء نما. هرچه پریود طبیعی ســاختمان و جزء نما به هم 
نزدیک تر باشند، ap  بزرگ تر خواهد بود. برعکس، هراندازه پریود طبیعی نما و سازه 
از هم فاصله داشــته باشند. ap کوچک تر خواهد بود. مقادیر این ضریب برای انواع 

مختلف نما در جدول )3-3 ( ارائه شده است.
Wp: وزن بهره برداری عضو نما است که برای کنترل نما و اتصاالت آن برابر وزن 
خود نما و برای کنترل اتصاالت دیوار پشــتیبان به ســازه برابر با مجموع وزن نما و 

دیوار نگهدارنده و اتصاالت می باشد.
Rp: ضریب اصالح پاســخ )ضریب رفتار( که بین 1/5 تا 2/5 بوده و بر اســاس نوع 
نما متغیر اســت. این ضریب معیاری برای سنجش میزان شکل پذیری و شکنندگی 
نما و متعلقات آن اســت . مقادیر Rp برای نماهای مختلف در جدول پیوســت ارائه 

شده است.
X: ارتفاع نصب اتصاالت نما در ساختمان نسبت به تراز پایه ساختمان.

h: ارتفاع بام ساختمان که از تراز پایه ساختمان اندازه گیری می شود.

خطر لرزه خیزی سایت 
نوع جزء

لرزه خیزی متوسط و کم  لرزه خیزی خیلی زیاد و زیاد 

1- نمای آجری یا سنگی 

+ +        - نمای چسبانده شده 

- +        - نمای مهار شده 

- + 2- بلوک شیشه ای 

+ + 3- پانل پیش ساخته 

+ + 4- نماهای شیشه ای 

- + 5- نمای سرامیک 

+ + )EIFS ،6- نماهای سیمانی )اتیکس، استاکو

- _ 7- نماهای کامپوزیت و سایر نماهای سبک

ملزومات طراحی لرزه ای نمای ساختمانی 

+ : کنترل لرزه ای الزم است 
- : کنترل لرزه ای الزم نیست

جدول 2-3
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_X 2+1] نمایانگر این اســت که پاسخ کف و طبقه ای که جزء نما در آن 
h

 

 ] ضریب 
قرار دارد با افزایش ارتفاع از سطح تراز پایه تشدید شده و افزایش می یابد.

نیروی افقی زلزله باید به صورت مســتقل به اجزاء نما، اعمال شــود. این نیرو باید 
همراه با بارهای مرده و سرویس مورد انتظار به جزء نما اعمال شده و به صورتی باشد 
که بیشترین تنش را در تکیه گاه ها و مهارهای آنها ایجاد کند به جای محاسبه نیرو از 
رابطه 1 می توان شتاب را در هر تراز با روش تحلیل طیفی مذکور در استاندارد 2800 

به دست آورد. نیروهای زلزله در این حالت از رابطه زیر به دست می آید:
)4-3(

 
که در آن ai مقدار شــتاب در تراز i به دســت آمده از تحلیل طیفی و Ax فاکتور 

بزرگنمایی پیچشی حاصل از رابطه زیر می باشد:
)5-3(

 

که در آن:
δ: بیشترین تغییر مکان در تراز X که با فرضAX = 1  محاسبه شده است.

max
δavg: متوسط مقادیر تغییر مکان در نقاط انتهایی سازه در تراز X که با فرض 

AX  محاسبه شده است.
 = 1

الزم به یادآوری است که فاکتور بزرگنمایی پیچش نباید کمتر از 1 منظور شده و 
در ضمن الزم نیست بیش از 3 در نظر گرفته شود. در محاسبه fp به این روش نیز، 

حد باال و پایین حاصل از روابط 3-2و 3-3 برقرار است.
 3-3-1-1-2- نیروی قائم زلزله

اجزاء نما، تکیه گاه ها و مهارهای آنهــا باید برای نیروی قائم زلزله که هم زمان با 
نیروهای افقــی زلزله اثر می کند، کنترل گردد. جهت اعمــال این نیروی قائم باید 
به گونه ای باشــد که بیشــترین تنش را در تکیه گاه و مهارهــای آن ایجاد کند و در 
نتیجــه محافظه کارانه ترین نتایج را ارائه دهد. نیروی قائم طراحی زلزله از رابطه زیر 

تعیین می شود:
)6-3(

 
مقدار Fpv محاســبه شده از رابطه باال الزم نیست از رابطه3-7 بیشتر و از رابطه 

3-8 کمتر باشد.
)7-3(

 

)8-3(
 

محاسبه تغییر مکان
مقادیر مکان نســبی ناشــی از زلزله )Dp ( باید بر اساس روابط این بند محاسبه 
گردند. اگر نما، دو نقطه واقع در ترازهای x و y در یک ساختمان یا سیستم سازه ای 

را به هم متصل کند، باید از رابطه 9-3 استفاده شود:
)9-3(

 

در محاسبه تفاوت تغییر مکان طبقه در رابطه باال می توان با استفاده از روش طیفی 
معرفی شــده در اســتاندارد 2800 تغییر مکان هر طبقه برای هر مورد را محاسبه و 

ترکیب کرد.
در این حالت نیازی وجود ندارد که  Dp از مقدار محاســبه شــده از رابطه 10-3 

بیشتر اختیار شود: 
)10-3(

اگر نما، دو نقطه هم تراز در دو بلوک )مجزا از نظر سازه ای( از یک ساختمان را به 
هم وصل کند )این حالت فقط در صورتی اتفاق می افتد که نما در محل درز انقطاع 

قطع نشده باشد( باید از رابطه 3-11 استفاده شود.
)11-3(

 

D از مقدار محاسبه شده در رابطه 3-12 بیشتر اختیار 
P
در این حالت نیاز نیســت 

شود: 
)12-3(

 

در این روابط: 
Dp= تغییر مکان نسبی جانبی که قطعه نما باید برای تطابق با آن طرح شود 

 Ip= ضریب عملکرد 
 hx= ارتفاع اتصال تکیه گاه فوقانی )تراز x( نسبت به تراز پایه.
 hy= ارتفاع اتصال تکیه گاه تحتانی )ترازy ( نسبت به تراز پایه.

δxA= تغییر مکان جانبی قســمت A ســاختمان در تراز x ، تعیین شــده بر اساس 
روش های تحلیلی ارائه شده در استاندارد 2800.

δxB= تغییر مکان جانبی قســمت A ســاختمان در تراز y ، تعیین شــده بر اساس 
روش های تحلیلی ارائه شده در استاندارد 2800.

δxB= تغییر مکان جانبی قســمت B ســاختمان در تراز x ، تعیین شــده بر اساس 
روش های تحلیلی ارائه شده در استاندارد 2800.

aA∆= دریفت مجاز در قسمت A ساختمان مطابق استاندارد 2800
aB∆= دریفت مجاز در قسمت B ساختمان مطابق استاندارد 2800

 hsx= ارتفاع طبقه که در محاســبه دریفت مجاز ) aA∆ و aB∆( مورد اســتفاده 
قرار گرفته است.

اثر تغییر مکان های نســبی لرزه ای باید در ترکیب با تغییر مکان های ناشی از دیگر 
بارها در نظر گرفته شوند.
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  Rp و ap   3-3-1-3-1 ضرایب
جزء نما و تکیه گاه های آن یک سیســتم ارتعاشــی را تشــکیل می دهد که پریود 
طبیعی ارتعاش آن به جرم آن جزء و سختی تکیه گاه ها وابسته است. ضریب تشدید 
جزء نما )ap ( معیاری برای سنجش میزان نزدیک بودن پریود جزء غیر سازه ای به 
پریود طبیعی ســاختمان است . مقدار ap =1.0 برای نماهای صلب یا با اتصاالت 
صلب است، درحالی که ap =2.5 برای نماهای شکل پذیر یا با اتصاالت شکل پذیر 

است )جدول3-3(.
ضریب اصالح پاســخ جزء نما )ضریب رفتار( Rp معیاری اســت برای ســنجش 
اینکه چه مقدار انرژی توســط جزء نما و تکیه گاه و اتصاالت آن بدون آسیب دیدگی 
قابل مالحظه جذب می گردد. این ضریب با شــکل پذیری مجموعه جزء و اتصاالت 
آن ارتبــاط دارد. برای نماهای ترد Rp=1.0  اســت و برای نماهای شــکل پذیر 

Rp=2.5 می باشد.

 

Rp ap اجزای نما 

1/5 1 سنگ چسبانده شده 

2/5 1 سنگ مهار شده 

1/5 1 آجر چسبانده شده

2/5 1 آجر مهار شده

1/5 1 سرامیک چسبانده شده 

2/5 1 سرامیک با اتصال خشک 

2/5 1 GRP تخته سیمانی و

2/5 1 کامپوزیت

1/5 1 اتیکس

1/5 1 EIFS

1/5 1 (Stucco)نمای سیمانی

2/5 1 curtain wall شیشه

2/5 1 store front شیشه

2/5 1 نمای پیش ساخته بتنی 

2/5 1 نمای سنگ پرده ای 

2/5 1 اجزای سیستم اتصال نما 

1 1 پیچ های سیستم اتصال نما 

دیوارهای نگهدارنده نما و اتصاالت آنها 

1/5 1 دیوارهای آجری غیر مسلح 

2/5 1 سایر انواع دیوار 

2/5 1 اجزای سیستم اتصال دیوار 

1 1/25 پیچ های سیستم اتصال دیوار 
 

3-3-2- معیارهای پذیرش، ضوابط و الزامات لرزه ای اجزاء نما
در ایــن بخش رفتار لرزه ای انواع نما و معیارهای پذیرش آن ارائه شــده اســت. 
چنانچه طبق جدول 3-2 کنترل لرزه ای برای نما مورد نظر ضرورت داشته باشد، نما 
و اتصاالت آن باید تحت اثر نیروهای اینرســی کنترل شود. عالوه بر این با توجه به 
حساس بودن نما به جابه جایی، بررسی جابه جایی نسبی سیستم سازه ای در بردارنده 

نما و اثر آن در رفتار نما نیز ضروری می باشد.
اتصاالت نما باید با روش های مناســب که در این دســتورالعمل ارائه شده است، 
طراحی و اجرا گردند. درصورتی که نما و اتصاالت آن معیار جابه جایی نسبی را برآورد 
نکند باید نســبت بــه جایگزینی آن با نما یا اتصاالت نــوع دیگر یا کاهش دریفت 
طراحــی طبقات به منظور کاهش جابه جایی ها تا حدی که نما و اتصاالت آن قابلیت 
تحمل آن را داشــته باشند و یا جداسازی نما از سازه به گونه ای که دریفت طبقات بر 

آن اثر نگذارد اقدام کرد.
در ایــن بخش، معیارهای پذیرش لرزه ای نماهایــی که طبق جدول 3-2 کنترل 
لرزه ای آنها ضرورت دارد، ارائه شــده اســت. عــالوه بر مقایســه عملکرد جزء با 
معیارهــای پذیرش، ارزیابی چشــمی و ظاهری نیز باید طبق ضوابط انجام شــود. 
وضعیــت تکیه گاه ها و مهارهای جزء به دقت مــورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت 

نیاز تعمیر گردد.
همچنین کنترل پایداری دیوارهای نگهدارنده نما نیز باید انجام پذیرد.

3-3-2-1- نماهای چسبانده شده 
این نوع نما شامل نماهای سنگی، آجری و سرامیکی چسبانده شده، نمای اتیکس، 

نمای آستر سیمانی STUCCO و نمای EIFS می باشد.
در نماهای چسبانده شــده، اتصال و مهار پشت بندی باید قادر به تحمل نیروهای 

طراحی لرزه ای افقی محاسبه شده در بند 3-3-2 باشند.
با توجه به اینکه نماهای چســبانده شده حساس به جابه جایی محسوب می شوند، 
ممکن است در اثر تغییر شــکل الیه زیرین ترک خورده یا از جای خود بیرون رانده 
شــوند. در صورتی که این اجزاء به طور مســتقیم روی دیوارهای برشی یا اعضای 
ســازه ای که تحت جابه جایی بزرگ قرار گیرند، نصب شــوند، در زلزله آســیب پذیر 
خواهند بود. در نماهای چســبانده شده در صورتی که اتصال نما ضعیف باشد )خوب 
چسبانده باشد(، ممکن اســت در اثر شتاب مستقیم، اتصال از بین برود و قطعه آزاد 
گردد. این امر می تواند به دلیل نفوذ آب در طول زمان یا خرابی الیه زیرین رخ دهد.

در نماهای چســبانده شده خرابی داخل صفحه نما معموال بر اثر تغییر شکل سازه 
دربرگیرنده دیواری که نما بر روی آن چســبانده شده است رخ می دهد که باعث به 
وجود آمدن ترک و گسترش آن می شود. خرابی خارج از صفحه که به صورت بیرون 
افتادن نما رخ می دهد، مســتقیما به دلیل شتاب می باشد. چنانچه تغییر شکل نما و 
دیوار پشتیبان آن، معیارهای پذیرش را برآورده نسازد، باید تغییر مکان جانبی نسبی 
طبقات را محدود کرد یا با ارائه جزئیات ویژه، اتصال دیوار پشتیبان به سازه محیطی 
را جدا کرد. در محاسبه تغییر مکان جانبی نسبی طبقات، اثر رفتار دیوارهای پشتیبان 

بر روی سازه باید در نظر گرفته شود.
در ســطح عملکرد کاربــری بی وقفه با توجه به هدف کاربردی نماها، ســازه باید 
به گونه ای طراحی شــود که حداکثر تغییر مکان نســبی داخل و خارج از صفحه آن 
به 0/01 ارتفاع طبقه محدود گردد. در ســطح عملکــرد ایمنی جانی برای نماهای 
چســبانده شده، سازه باد به گونه ای طراحی شود که حداکثر تغییر مکان نسبی داخل 

و خارج از صفحه آن به 0/02 ارتفاع طبقه محدود گردد.
3-3-2-2- نماهای مهار شده

نماهای مهار شــده شامل نماهای آجری و سنگی مهارشــده، نماهای سرامیکی 
مدوالر، تخته های ســیمانی می شود. این نماها به دیوار پشتیبان فوالدی )دیوار غیر 
باربر LSF(، دیوار بتنی یا دیوار بلوکی متصل می گردند. در نمای مهارشده اتصاالت 
باید بارهای ثقلی ناشــی از وزن نما به همراه بارهای لرزه ای ناشــی از شتاب افقی 

ضرایب تشدید و اصالح پاسخ، ap  و Rp برای اجزای نما  
جدول 3-3
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داخل صفحه، خارج صفحه و قائم زلزله را تحمل کند.
در ســطح عملکرد کاربری بی وقفه با توجه به هدف کاربردی نماهای مهارشــده، 
ســازه باید به گونه ای طراحی شــود که حداکثر تغییر مکان نســبی داخل و خارج از 

صفحه آن به 0/01 ارتفاع طبقه محدود گردد.
 در ســطح عملکرد ایمنی جانی برای نماهای مهار شــده، ســازه باید به گونه ای 
طراحی شــود که حداکثر  تغییر مکان نســبی داخل و خارج از صفحه آن به 0/02 

ارتفاع طبقه محدود گردد.
3-3-2-3- پانل های پیش ساخته بتنی 

پانل پیش ساخته بتنی نیز حســاس به پارامترهای تغییر شکل و شتاب می باشند. 
این اجزاء معموال توسط اتصاالت مکانیکی در فاصله های مشخص به سازه محیطی 
)تیرهای طبقات( وصل می شــوند. اتصاالت این نماها نیــز باید برای بارهای ثقلی 
ناشی از وزن و شــتاب های داخل صفحه و خارج صفحه زلزله به همراه شتاب قائم 

زلزله طراحی گردند.
3-3-2-4- نماهای کامپوزیت

با توجه به وزن واحد سطح پایین این نماها و جنس شکل پذیر آنها نیازی به کنترل 
لرزه ای این نماها نیســت. این نماها باید برای ســایر انواع بار وارده شامل بار باد و 

ضربه طراحی شوند.
3-3-2-5- نماها و دیوارهای شیشه ای

دیوارهای شیشه های در اصل حساس به جابه جایی محسوب می شوند، ولی ممکن 
اســت بر اثر نیروهای بزرگ حاصل از شــتاب، دچار تغییر شکل و ازهم گسیختگی 
گردند. عملکرد شیشــه در طول زلزله سیستم دیوار و شیشه بستگی دارد و به صورت 

یکی از موارد زیر می تواند رخ دهد:
شیشه بدون شکستن در قاب یا تکیه گاه خود باقی بماند.

شیشــه خرد شــود ولی همچنان در قاب یا تکیه گاه خود باقی بماند و به عنوان 
مانعــی بــرای ورود و خروج هوا عمل کند. در این شــرایط شیشــه هنوز قادر به 

سرویس دهی می باشد.
شیشه خرد شود ولی در شرایطی پرمخاطره در قاب یا تکیه گاه خود باقی بماند. به 

طوری که امکان فروریزی آن در هر لحظه وجود داشته باشد.
شیشه به  صورت خردشده و یا کامل از قاب خود بیرون بریزد.

چنانچه تغییر شــکل دیواره های شیشه ای معیارهای پذیرش را برآورده نسازد، باید 
تغییر مکان جانبی نسبی طبقات سازه را محدود کرد یا با ارائه جزئیات ویژه ، اتصال 
سیســتم دیواره شیشه ای به سازه را جدا کرد. همچنین می توان از شیشه ای استفاده 
کرد که هنگام خرد شــدن ایمنی باالیی داشته باشــد یا پس از خرد شدن در قاب 

خود باقی بماند.
سطح عملکرد ایمنی جانی 

نماهای شیشــه ای و ســازه نگهدارنده آنها باید قادر به تحمــل نیروهای لرزه ای 
طراحی محاسبه شده طبق بند 3-2-2 باشند. 

اجزای شیشــه ای که یکی از ضوابط زیر را برآورده ســازند، سطح عملکرد ایمنی 
جانی را برآورده می کنند:

1- هر جزء شیشه ای که دارای فاصله کافی از قاب نگهدارنده خود باشد به طوری 
که در تغییر مکان نســبی لرزه ای که جزء باید بر اســاس آن طراحی شــود تماس 

فیزیکی بین شیشه و قاب رخ ندهد. این فاصله از رابطه زیر به دست می آید:
)14-3(

 

در این رابطه:
)15-3(

 

که در آن: 
c :  فاصله بین لبه های قائم شیشه و قاب

1
hp: ارتفاع شیشه                            

c : فاصله بین لبه های افقی شیشه و قاب 
2
bp: عرض شیشه                           

Dp: تغییر مکان نســبی لرزه ای که نما بر مبنای آن طراحی شده است و از رابطه 
9 و 10 به دست می آید.

2- شیشه های یکپارچه کامال بازپخت شده که در ارتفاعی کمتر از 3 متر از سطح 
پیاده رو قرار گرفته اند.

3- شیشــه های لمینیت کامال بازپخت شــده با آنیل با ضخامت بیشــتر از 7/5 
میلی متــر که به صورت مکانیکی در قاب نگهدارنده خود محصور شــده اند. لبه های 
این شیشــه ها توسط زبانه های wet-glazed که دارای حداقل عرض تماس 12 
میلی متر می باشند و یا توسط سایر سیستم های مهاری تائید شده به قاب نگهدارنده 

خود محکم می شوند.
4- هر جزء شیشه ای که شرایط تغییر مکان نسبی رابطه زیر را برآورده سازد.

)16-3(

 
که در این رابطه: 

Dp: تغییر مکان نسبی لرزه ای 
 fallut ∆: تغییــر مکان نســبی لرزه ای که موجب بیرون افتادن شیشــه از قاب 

نگهدارنده خود می شود و باید به روش تحلیلی تایید شده ای به دست آمده باشد.
2- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه

نماهای شیشــه ای و ســازه نگهدارنده آنها باید قادر به تحمــل نیروهای لرزه ای 
طراحی محاسبه شده باشد. اجزای شیشه ای که یکی از ضوابط زیر را برآورده سازند، 

سطح عملکرد کاربری بی وقفه را برآورده می کنند: 
1- هر جزء شیشــه ای که دارای فاصلــه کافی از قاب نگهدارنده خود باشــد 
به طوری که در تغییر مکان نســبی لرزه ای که جزء باید بر اساس آن طراحی شود 
تماس فیزیکی بین شیشــه و قاب رخ ندهد. این فاصله از رابطه 3-9 یا 3-10 به 

دست می آید.
2- هر جزء شیشه های یکپارچه کامال بازپخت شده که دارای فاصله کافی از قاب 
نگهدارنده خود باشد به طوری که در تغییر مکان نسبی لرزه ای که جزء باید بر اساس 
آن طراحی شــود تماس فیزیکی بین شیشــه و قاب رخ ندهد. این فاصله از رابطه 

3-10 به دست می آید.
3- هر جزء شیشه ای که شرایط تغییر مکان نسبی رابطه زیر را برآورده سازد.

)17-3(

 
پارامترهای مختلف این رابطه قبال تعریف شده اند. 
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پنجره ایرانیان: بازار عرضه مســکن با استناد به چهار عالمت آماری، از کما بیرون آمده و 
در ایستگاه پایانی رکود قرار گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، نشــانگرها در دو بازار باالدســت ساخت و ســاز، از پایان فرآیند 
»تعمیق رکود مســکن« در اواخر پارسال و تحرک سرمایه گذاران ساختمانی در شروع سال 
جدید حکایت دارد. تغییرات ماهانه حجم تولید سه گروه مصالح ساختمانی پرمصرف، از بهبود 
هرچند جزئی اوضاع صنایع باالدست بخش ساختمان در ماه های پایانی سال 95، تحت تاثیر 
کاهش شــیب سقوط پروانه های ســاختمانی خبر می دهد. تیراژ ساخت مسکن )تعداد واحد 
مسکونی( در کل کشور، بعد از افت 52 درصدی سال 94، در بهار 95، رشد منفی 12 درصد 
را تجربه کرد و در 8 ماه پارسال نیز 9 درصد کمتر از مدت مشابه سال 94 شد. این روند که 
حرکت بازار ساخت و ساز به سمت رشد مثبت سرمایه  گذاری های ساختمانی را نشان می دهد، 
اواخر سال گذشته، در برخی صنایع باالدست همچون کاشی و سرامیک، به شکل افزایش دو 
رقمی حجم تولید نســبت به ابتدای سال، منعکس شد. همچنین افزایش سهم فروش ملک 
کلنگی از کل معامالت امالک شهر تهران به خصوص در زمستان گذشته و تعطیالت نوروز 
امسال،  بازگشت محسوس سازنده ها به بازار ساخت و ساز را تایید می کند. سرمایه گذاران فعال 

بر ساخت و سازهای میانی )نیمه کاره ها( متمرکز شده اند.
بازار ساخت وساز مســکونی و سرمایه گذاری ساختمانی بخش خصوصی با استناد به چهار 
نشــانه از مراجع رسمی و بازارهای باالدســتی از اواخر سال گذشته در ایستگاه پایانی رکود 
قرارگرفته و در نوروز امسال به طور نسبی شرایط مناسب برای ورود به فاز رونق را پیدا کرده 
است. دو نشانه از این چهار نشانه از آخرین وضعیت بازارهای باالدست بخش مسکن شامل 
بازار زمین و امالک کلنگی و نیز بازار مصالح ساختمانی استخراج شده که موید افزایش تیراژ 
ساخت وســاز در سال گذشته درنتیجه بازگشت تدریجی سازنده ها به بازار مسکن بوده است. 
ســومین نشانه که حاصل بررسی بازار رسمی مسکن است از رشد دو برابری سهم معامالت 
امالک کلنگی در تعطیالت نوروز نسبت به اسفندماه و نیز دو رقمی شدن سهم این گروه از 

امالک در معامالت اسفندماه است که در کل سال 95 بی سابقه بوده است. همچنین نگاهی 
به آمار افزایش تیراژ ساخت وســاز بر اســاس اطالعات دفتر اقتصاد مسکن و بانک مرکزی 

چهارمین نشانه رسیدن به ایستگاه پایانی رکود را نیز تایید می کند.
ســهم فروش امالک کلنگی از معامالت ماهانه مســکن در تهــران از 5 درصد در اوایل 
ســال 95 به حدود 10 درصد در اسفندماه رسید و دو برابر شد. همچنین درحالی که در طول 
زمســتان سال گذشته، حجم کل معامالت خرید واحد مسکونی نسبت به فصل مشابه سال 
94 معادل سه درصد افت کرده بود، اما فروش واحدهای مسکونی باالی 20 سال که کلنگی 
محســوب می شــوند، در همین دوره 12 درصد افزایش یافت. این آمار یعنی سازنده ها برای 
اینکه پروژه های جدید در ســال 96 را با حجم بیشتری از سرمایه گذاری نسبت به سال 95 
آغاز کنند، از اواخر ســال گذشته که فصل خرید زمین فرا رسید، جنب وجوش در بازار امالک 
کلنگی را آغاز کردند و درنتیجه هم سهم و هم حجم معامالت امالک کلنگی در پایان سال 

95 با افزایش روبه رو شد تا نخستین نشانه رونق آتی در ساخت وساز مشهود شود.
دومین نشــانه رونق که در بازار مصالح ســاختمانی قابل مشاهده است، از بهبود وضعیت 
تولید سه گروه از مصالح ساختمانی پرمصرف در اواخر سال 95 نسبت به اوایل سال حکایت 
دارد. بررســی آخرین آمار حجم تولید سیمان، محصوالت فوالدی و کاشی و سرامیک نشان 
می دهد که حجم تولید این ســه گروه در زمســتان 95 نســبت به اوایل ســال با افزایش 
قابل مالحظه روبه رو شــده است؛ ضمن اینکه میزان تولید هر یک از این سه گروه در طول 
ســال گذشــته به لحاظ حجم تولید تجمیعی اگرچه با رشد منفی نسبت به مجموع ماه های 
مشــابه ســال 94 روبه رو بوده است، اما درعین حال شیب رشــد منفی در سه فصل نخست 
سال گذشته به مراتب کمتر از شیب رشد منفی در بهار، تابستان و پاییز سال 94 بوده است.

از ســوی دیگر در دو گروه سیمان و محصوالت فوالدی در طول سال 95 به طور متوسط 
حدود یک درصد رشــد ماهانه تولید ثبت شده است اما بیشترین رشد ماهانه مربوط به گروه 
محصوالت کاشــی و سرامیک بوده که تولید آن در 11 ماه منتهی به بهمن ماه 95 نسبت به 

خروجساختوسازازکما
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مدت مشــابه سال قبل از آن 52 درصد افزایش یافته است. این تفاوت رشد تولید بین گروه 
کاشــی و سرامیک با دو گروه ســیمان و محصوالت فوالدی نشان می دهد در حال حاضر 
بازگشت سازنده ها به بازار ساخت وســاز عمدتا بر پروژه های نیمه کاره متمرکز شده است به 
این معنا که فعالیت در ساخت وسازهای میانی نسبت به ساخت وسازهای جدید بیشتر پررنگ 
شــده و در نتیجه تولید محصوالت کاشــی و سرامیک از سیمان و فوالد که در مراحل اولیه 
ساخت بیشــتر مصرف دارد، پیشی گرفته اســت. این مدل در مقطع کنونی می تواند شکل 
مطلوب تحرک در بازار ساخت وساز محسوب شود چراکه تمرکز روی ساخت وسازهای میانی، 

طول دوره ساخت و تحویل آپارتمان را کوتاه تر می کند.
ســومین نشانه حاصل بررسی ســهم و حجم معامالت امالک کلنگی در معامالت اسفند 
95 و فروردین 96 است. حجم معامله امالک کلنگی با سن بنای 20 سال به باال، حدود 20 
درصد از کل معامالت نیمه نخست فروردین سال جدید بوده که مشخصات آنها حاکی است 
خریداران قصد ساخت وســاز در زمین را داشــته و آنها را به عنوان زمین تملک کرده اند. هر 
چند شــمار معامالت ثبت شده در بازار نیمه تعطیل نوروزی بسیار اندک است، اما در همین 
تعداد اندک نیز ســهم یک پنجمی کلنگی ها از کل معامالت قابل توجه ارزیابی می شود و این 
موضوع در کنار رشــد معامالت کلنگی ها در زمستان 95 نشانه دیگر افزایش میل سازندگان 
به حضور در بازار مســکن به شــمار می رود؛ چراکه این ســهم طی نوروز در مقایسه با کل 

معامالت اسفندماه دو برابر شده است.
این ســهم قابل توجه در ماه اخیر نیز مشهود بوده است به نحوی که در اسفند 95 مجموعا 
حدود 10 درصد از معامالت ثبت شده مربوط به ابنیه با عمر بیش از 20 سال بوده که احتماال 
بخش قابل توجهی از آنها به قصد تخریب و نوســازی خریداری شده اند. سهم باالی امالک 
کلنگی از معامالت نســبت به کل ماه های سپری شــده از سال 95 بیشتر بوده و حتی در ماه 
مشابه سال قبل )اسفند 94( نیز سابقه نداشته است. بااین وجود مشاوران امالک اعتقاد دارند 
اگرچه خریداران امالک کلنگی گام اول را به نفع رونق ساخت وســاز برداشته اند و با جدیت 
بیشــتری وارد بازار شــده اند، اما تا همراهی کامل و موثر فروشندگان و خریداران زمین یک 
مرحله باقی مانده اســت. این مرحله ناظر بر تقویت حضور فروشندگان در بازار است که طی 
یکی دو ماه اخیر بعضا فایل های زمین را از دفاتر بنگاه های معامالت ملکی موقتا خارج کرده 

و احتماال تا اعالم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دست نگه می دارند.
تحقیقات میدانی از مشــاوران امالک حاکی از این اســت که یخ سازندگان برای ورود به 
بازار ساخت وســاز قدری آب شده که این موضوع احتماال بیش از هر چیز متاثر از باور آنها به 
حاکمیت فاز پیش رونق در بازار معامالت مســکن و اطمینان آنها از استعداد در سمت تقاضا 
برای خرید اســت. این گروه افزایش حجم معامالت مســکن در اواخر ســال 94 و ماه های 
نخست ســال 95 را یک اتفاق و رخداد موقتی ارزیابی می کردند اما با مشاهده استمرار این 
وضعیت تا اواخر سال گذشته، به این باور رسیده اند که فضای پیش رونق بر بازار حاکم شده 
و بخش مسکن در حال گذار از دوره رکود به رونق است، ازاین رو به تدریج برای خرید زمین 
و امالک کلنگی به بازار مسکن بازمی گردند و در گام بعد نیز طبعا به ساخت و عرضه مسکن 
نوســاز متناسب با نیاز و بودجه مصرف کنندگان اقدام خواهند کرد. به این ترتیب این نشانه از 

هم اکنون بازگشت سازنده ها به بازار مسکن را نوید می دهد.
بر اساس گزارش های بانک مرکزی از وضعیت بازار زمین و مسکن، سهم امالک کلنگی 
با ســن بیش از 20 ســال از کل معامالت ماهانه مســکن طی 12 ماه متوالی )اسفند 94 تا 
بهمن 95( بین 6 تا حداکثر 7 درصد در نوســان بوده اســت و درنتیجه سهم خریدارانی که 
آپارتمان های مناســب ســکونت را معامله کرده اند، بر خریداران امالک کلنگی غلبه کامل 
داشته است. اما در اسفند 95 این غلبه به نفع خریداران کلنگی تعدیل شد به نحوی که سهم 
امالک با سن بیش از 20 سال بعد از ماه ها به نزدیک 10درصد از کل معامالت ماهانه رسید 

و در آستانه دورقمی شدن قرار گرفت.
به این ترتیب درحالی که حجم کلی معامالت مســکن در اسفندماه متاثر از ایام پایان سال و 
نزدیک شــدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری قدری ریزش یافت، سهم و حجم معامالت 
امالک کلنگی )با سن بیش از 20 سال( با افزایش روبه رو شد به نحوی که بیش از یک هزار 
و 160 فقره معامله در این گروه سنی طی اسفندماه ثبت شد که نسبت به حجم کلنگی های 

معامله شــده در بهمن ماه یک درصد افزایش داشته است. از طرفی سهم کلنگی های فروش 
رفته در اســفندماه نسبت به بهمن ماه نیز با 2/ 2 درصد افزایش به 5/ 9 درصد رسیده است. 
به این ترتیب حجم و ســهم معامالت امالک با ســن بیش از 20 سال که بخش عمده آنها 
باانگیزه تخریب و نوســازی تملک می شــود، هر دو نســبت به بهمن ماه پیشی گرفت که 
می توان از آن به منزله نشانه تقویت انگیزه ساخت وساز در فعاالن بازار مسکن و پیش نشانه 

صعود آمار پروانه های ساختمانی در سال جدید یاد کرد.
نشــانه چهارم رسیدن به ایســتگاه پایانی رکود ساخت وســاز را نیز باید در تغییرات تیراژ 
ساخت وســاز بر اســاس دو گزارش آماری بانک مرکزی و دفتر اقتصاد مســکن جست وجو 
کرد. هر چند این دو آمار متفاوت بوده و باهم اختالف دارد، اما روند تغییرات نرخ رشد تیراژ 
ساخت وســاز بر اســاس هر دو آمار حکایت از بهبود نرخ رشد و کاهش شیب منفی آن دارد. 
بر اســاس آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد منفی تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده از 
سوی شهرداری های مناطق شــهری در کل کشور بعد از ماه های پیاپی، در آذر 95 متوقف 
شــد و نخستین رشــد مثبت این شاخص به ثبت رســید طوری که میزان رشد پروانه های 
ساختمانی صادرشده در 9 ماه نخست سال 95 معادل 7/ 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
94 افزایش یافت. این در حالی اســت که آمار 9 ماهه ســال 94 بیانگر کاهش 12 درصدی 
تعداد پروانه های صادرشــده نسبت به مدت مشابه سال 93 بود که به منزله انصراف بسیاری 
از ســازندگان از حضور فعال در بازار مسکن تلقی می شد. اما آمارهای تازه از وضعیت میزان 
ساخت وساز نشان می دهد سازندگان در تصمیم خود تجدیدنظر کرده اند و به همین خاطر آمار 
صدور پروانه طبق آخرین اطالعات که به آذر 95 تعلق دارد، شیب صعودی پیدا کرده است.

آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز حاکی است نرخ رشد تیراژ ساخت وساز 
در کشــور طی ســال 93 نسبت به ســال قبل از آن 40 درصد افت کرده بود و در سال 94 
نیز این افت عمیق تر شــده و به منفی 52 درصد رســید. اما میزان رشد منفی صدور پروانه 
ساختمانی در بهار سال 95 قدری کاهش یافت و به منفی 12 درصد رسید و طبق تازه ترین 
آمار نیز در هشــت ماه نخست ســال 95 میزان افت تیراژ ساخت وساز نسبت به مدت مشابه 
سال 94 به 9 درصد رسیده است. درنتیجه اگرچه بر اساس این آمار رشد منفی صدور پروانه 
همچنان ادامه دارد اما شــیب آن با بهبود قابل توجهی نسبت به سال های رکود ساخت وساز 
روبه رو شده است. بررسی نشان می دهد در تهران نیز وضعیت مشابه حاکم است به نحوی که 
میزان رشــد منفی تیراژ ساخت وســاز از منفی 58 درصد در سال 93 به منفی 34 درصد در 
ســال 94 رسید و این شــیب منفی با بهبود قابل توجه به منفی 9 درصد طی 9 ماه نخست 

سال 95 کاهش یافت.
 یک مانع موقتی پیش روی رونق ساخت وساز

حاال درصورتی که افزایش معامالت زمین هم زمان با افزایش صدور پروانه اســتمرار پیدا 
کند، می توان منطقی و متناسب شدن میزان عرضه مسکن با نیاز بازار طی دو سال پیش رو 
)میانگین زمان الزم برای تکمیل پروژه های ســاختمانی( را پیش بینی کرد. بااین وجود یک 
مانع موقتی پیشــروی افزایش ساخت وساز وجود دارد که مشــاوران امالک آن را شناسایی 
کرده اند. آنها معتقدند تقاضای خرید زمین و ملک کلنگی به تدریج و با یک حرکت نوســانی 
در طول سالی که گذشت افزایش یافته و در اسفندماه کامال مشهود بوده است اما در مقابل 

طی یکی دو ماه اخیر فروشندگان فایل های خود را به طور موقت ملغی اعالم کرده اند.
به اعتقاد مشــاوران امالک، دارندگان زمین با این نگرانی که ممکن است بعد از برگزاری 
انتخابات دمای معامالت ملک باال برود و قیمت زمین تغییرات افزایشــی داشــته باشد، در 
حال حاضر از عرضه ملک خود حذر می کنند و همین موضوع ممکن اســت سبب شود بازار 
کلنگی دست کم در فصل بهار آن گونه که انتظار می رود جان نگیرد. واسطه های ملکی اعالم 
کرده انــد که حتی برخی از فایل های کلنگی که ماه ها پیش عرضه شــده و مالک آنها برای 
فروش مصر بوده اســت، در اســفندماه به طور ناگهانی از فروش ملک خود منصرف شده اند. 
این رفتار درســت هم زمان با افزایش تمایل ســازندگان به حضور در بازار می تواند در برخی 
مناطق، باعث نوســانی شدن قیمت زمین شــود. کارشناسان در این شرایط توصیه می کنند: 
فروشندگان کلنگی با بهره برداری از تمایل سازنده ها به استارت رونق ساخت وساز، نسبت به 

فروش امالک خود در ماه های آتی اقدام کنند.
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پنجره ایرانیان: از ســوی معــاون اول رییس جمهور، مصوبه هیــات وزیران درخصوص 
چگونگی اجرای مسکن اجتماعی به وزارت راه و شهرسازی، وزارت رفاه، سازمان برنامه، بنیاد 

مسکن، وزارت کشور و بانک مرکزی ابالغ شد.
به گزارش ایســنا، هیات وزیران در جلسه 1395.11.27 به پیشنهاد شماره 708548 مورخ 
1395.6.10 ســازمان برنامه و بودجه کشور و به اســتناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد.
در این مصوبه که به وزارت راه  و شهرســازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان 
برنامه و بودجه کشــور، بنیاد مسکن انقالب اســالمی وزارت کشور، بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران ابالغ شده آمده است:
اقدامات زیر با هدف حمایت دولت از تامین مسکن گروه های کم درآمد در دو قالب مسکن 
اجتماعی و مســکن حمایتی به شرح جدول پیوســت که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت 
است، با مسوولیت اجرایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی که دراین تصویب نامه "بنیاد" نامیده 

می شود، انجام می شود:
الف( مسکن حمایتی )کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بالعوض( :

1. بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران موظف است نسبت به تعیین بانک عامل جهت 
تامین تســهیالت در سقف مبلغ اعالمی در تصویب نامه شماره  90453/ ت 51166 ه مورخ 
1393.8.8 اقدام کند. استفاده از این تسهیالت برای خرید بناهای تا عمر بیست سال بالمانع 

است.
2. در صــورت وجــود متقاضیان از گروه هــای کم درآمد موضوع جــزء )6( بند )ب( این 
تصویب نامه، برای خرید واحدهای مســکن مهر بدون متقاضی، به ازای هر واحد مســکونی 

هفتاد میلیون )70.000.000( ریال کمک بالعوض پرداخت می شود.
ب( مســکن اجتماعی )کمک به ساخت مسکن اســتیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام 

قرض الحسنه(.
1. به منظور کمک به ساخت مسکن استیجاری:

الف( به اشــخاص حقیقی و حقوقی دارای زمین که تمایل به احداث واحدهای مســکونی 

استیجاری با نرخ های اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد داشته باشند، به ازای هر واحد 
اســتیجاری تا دو برابر سقف تســهیالت جزء )1( بند )الف( این تصویب نامه تسهیالت اعطا 

می شود.
ب( وزارت راه و شهرســازی موظف است نسبت به تامین زمین در محدوده شهرها )دارای 
تاسیسات زیربنایی آب، برق و گاز( و یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق 
واگذاری به ســازندگانی که تمایل به ســاخت مسکن ملکی ـ اســتیجاری با رعایت حداقل 
چهل درصد )%40( اجاره ای دارند، اقدام کند. اداره واحدهای اســتیجاری، براساس هماهنگی 
با بنیاد و به عهده ســازندگان خواهد بود و کلیه واحدها اعم از ملکی و اجاره ای به سازندگان 
تعلق خواهد داشــت. به واحدهای مشمول این بند، تسهیالت موضوع این تصویب نامه تعلق 

نمی گیرد.
تبصره1: سازندگان موظفند واحدهای استیجاری را حداقل به مدت 10 سال به متقاضیان 
معرفی شده واگذار کنند. در سند واحدهای استیجاری عنوان غیرقابل فروش و استیجاری به 

مدت معین درج خواهد شد.
تبصره2: وزارت راه و شهرســازی مجاز است نسبت به واگذاری زمین های در اختیار، به 

سازندگانی که اقدام به ساخت مسکن ملکی ـ استیجاری می کنند، اقدام کند.
تبصره3: وزارت راه و شهرســازی مجاز است واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی را از 
طریــق مزایده به بخش خصوصی که متمایل به تملک این واحد با رعایت نســبت این بند 

می باشند، واگذار کند.
2. کمــک هزینه اجــاره خانوارهای کم درآمد موضوع جزء )6( بنــد )ب( این تصویب نامه 
ماهانه به ترتیب تا دو میلیون )2.000.00(  ریال برای شهرهای زیر )500( هزار نفر و تا چهار 
میلیون )4.000.000( ریال )با افزایش سالیانه 10 درصد( برای شهرهای باالی 500 هزار نفر 
تعیین می شــود که پس از تایید قرارداد اجاره دراختیار مالکین قرار داده می شــود. خانوارهای 
شامل این بند تا پنج سال در صورت تایید ادامه وضعیت درآمدی توسط مراجع ذی ربط، مجاز 

به استفاده ازاین کمک  هزینه می باشند.
3. وام قرض الحســنه ودیعه مسکن برای حمایت از خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط 
را دارنــد به ازای هر واحد هفتاد و پنج میلیــون )75.000.000( ریال با بازپرداخت 60 ماهه 
تعیین می شود. منابع الزم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب وجوه اداره شده در 
لوایح بودجه سنواتی، از طریق بانک عامل تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران تامین می گردد.
4. پرداخت پنج درصد از سود تسهیالت موضوع جزء )1( بند )الف( و جزء )1( بند )ب( این 
تصویب نامه برعهده متقاضی اســت و ســازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت مابه التفاوت تا 

سقف مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین و تعهد می کند.
5. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف اســت با همکاری کمیته امداد امام خمینی، 
ســازمان بهزیستی کشور، بنیاد و شهرداری ها نســبت به اولویت بندی و شناسایی گروه های 

هدف اقدام کند.
6. در معرفی متقاضیان لحاظ شرایط زیر الزامی است:

الف( افراد سرپرســت خانوارهای کم درآمــد که خود و افراد تحت تکفــل آنان از تاریخ 
1390.1.1 فاقد واحد مسکونی با دوام یا وام مسکن بوده و از تاریخ 1357.11.22 از هیچ یک 
از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، 
واحد مسکونی و یا تسهیالت یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
ب( متقاضیان باید دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر های مورد تقاضا باشند.

7. منابــع مورد نیاز اجرای این تصویب نامه از محل منابع جزء )2( بند )ب( ماده )7( قانون 
هدفمندکردن یارانه ها ـ مصوب 1388 ـ توســط ســازمان برنامه و بودجه کشور تامین و در 

لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور می شود.
8. اجرای این تصویب نامه از طریق مبادله موافقت نامه با ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
برعهده بنیاد می باشــد. بنیــاد باید در اجرا از ظرفیت های بخــش خصوصی، انجمن خیرین 
مسکن ســاز و دستگاه های اجرایی اســتانی حداکثر بهره برداری را به عمل آورد. بنیاد موظف 

است نسبت به تهیه بانک اطالعات خانوارهای موضوع این تصویب نامه اقدام کند.

جزییاتمسکن
اجـتمـاعیابالغشد
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درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

اطالعیهتغییرآدرسشرکتدادهپویشگر

محل شرکت داده پویشــگر در تهران  به آدرس تهران 
میدان ونک، خیابان ونک، برج آســمان ونک، طبقه 9، 

واحد 910 انتقال یافت. 
تلفن: 95025075 -031  ـ  021-88203601

آگهیفروش

ست کامل 6 تکه،نو با برند ICAR به فروش می رسید. 

موبایل: 09121953526

آگهیاستخدام
یک شرکت تولید کننده در و پنجره به افراد ذیل نیاز داد:

1- مسئول دفتر 
2-بازاریاب تلفنی و حضوری با وسیله نقلیه 

3-مسئول فروش 
تلفن: 44605547
موبایل: 09123105900 اطالعیهتغییرآدرسشرکتپرسیاپروفیل

محل شرکت پرسیا پروفیل در تهران  به آدرس تهران 
میدان فاطمی، میدان گلها، بلوار گلها،بین کاج و هشت 

بهشت، پالک 22، طبقه سوم واحد 3. 
تلفن: 88026054 -021

نیازمندی های پنجره

دعوتبههمکاری
گروه صنعتی پایا پنجره جهت تکمیل کادر فروش خود 
به تعدادی فروشنده و بازاریاب جهت فروش در و پنجره  

دوجداره دعوت به همکاری می نماید.
تماس 44132878
info@payapen.ir

آگهیفروش
یــک خــط کامل رنــگ آمیــزی پــودری پروفیل 
آلومینیوم)کارکرده تمیز( با کوره باکســی با پاشــش 

اتوماتیک با قیمت مناسب یکجا به فروش می رسد.  
تلفن : 041-35513833

موبایل: 09141167934 

آگهیفروش
ست کامل 6 تکه با برند وین تک ترکیه تک سر در حد نو 

با تمام امکانات به فروش می رسد.  
موبایل: 09370808740

روحششادویادشگرامی

جناب آقای عطایی، نمایندگی استان خراسان 

درگذشت عزیز تازه سفر کرده تان را تسلیت گفته، از خداوند 
منان برای شما و خانواده محترمتان صبر مسئلت می کنیم.

روابط عمومی شرکت نواویتا

فروشماشینآالت
ماشین آالت تکســر UPVC ترک، ست 5 تایی و 
6 تایی، پرس)پانچ گوشــه آلومینیوم( بصورت نقد و 
اقســاط بلندمدت و با دو سال گارانتی و تحویل روز 

بصورت ویژه به فروش می رسد.
تلفن: 021-26414203

استخدامکارشناسفروش

شرکت پرســان صنعت آریا، نماینده رسمی یراق آالت 
GU آلمان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش خود از 
کارشناسان فروش خانم وآقا دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 5-88679304 ـ فکس:  88850413

Email: info@parsansanat.com
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