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پنجــره.ایرانیان؛.در.هشــتمین.همایش.ملــی.تجلیل.و.تکریم.مدیــران.کارآفرین.و.
اشتغالزای.کشور.از.شرکت.وینتک.تقدیر.به.عمل.آمد.

هشــتمین.جشــنواره.تجلیل.و.تکریم.کارآفرینان.و.مدیران.اشتغالزای.کشور.با.حضور.

دکتر.عباس.عراقچی،.معاون.وزیر.امور.خارجه،.دکتر.بهروز.کمالوندی،.سخنگو.و.معاون.

امور.بین.الملل،.حقوقی.و.مجلس.ســازمان.انرژی.اتمی.کشور،.عیسی.منصوری،.معاون.

توسعه.کارآفرینی.و.اشتغال.وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی،.کار.آفرینان.برتر.و.جمعی.

از.تولید.کنندگان.و.صنعتگران.کشــور.روز.پنجشــنبه.2.آذرماه.96.در.مرکز.بین.المللی.
همایش.های.صدا.و.سیما.برگزار.شد..

شــرکت.وینتک.به.عنــوان.یکــی.از.بزرگترین.واحدهــای.تولید.مقاطــع.پروفیل.

یو.پی..وی..ســی.در.و.پنجره.دوجداره.کشور،.تنها.نماینده.این.صنف.در.این.همایش.بود.

که.لوح.تقدیر.و.تندیس.همایش.را.توسط.مهندس.زرگر.از.دستان.دکتر.عراقچی.دریافت.

کرد..در.این.مراسم.از.30.سازمان.و.شرکت.فعال.در.حوزه.کارآفرینی.و.اشتغالزایی.کشور.

تقدیر.شــد.که.از.این.تعداد،.بانک.های.رفاه،.صادرات.و.تجارت.نیز.از.شبکه.بانکی.کشور.
موفق.به.دریافت.این.عنوان.شدند.

این.جشنواره.که.از.طرف.وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.و.به.صورت.ساالنه.برگزار.

می.شــود،.واحد.های.کارآفرین.و.اشتغالزای.کشور.توسط.هیات.علمی.دبیرخانه..جشنواره.

و.تعدادی.از.اســتادان.رشته..کارآفرینی.دانشگاه.های.کشــور،.بر.اساس.آمار.و.اطالعات.

مربوط.به.اشــتغالزایی.مستقیم.واحد.های.تولیدی،.صنعتی.و.خدماتی.کشور.مورد.ارزیابی.
قرار.می.گیرند.

گفتنی.است،.در.این.جشنواره.از.خانواده.شهدای.آتش.نشان.حادثه.پالسکو.نیز.تجلیل.

بــه.عمل.آمد.و.با.اهــدای.لوح.تقدیر.و.حمایل.ویژه.به.پدر.شــهید.فریدون.علی.تبار.از.
جانفشانی.این.عزیزان.تقدیر.شد.

  تجلیل از وینتک در همایش مدیران کارآفرین و اشتغالزای کشور

پنجره.ایرانیــان؛.نســخه.موبایل.نرم.افــزار.MasterWin.برای.گوشــی.های.موبایل.با.
سیستم.عامل.Android و.iOS طراحی.و.به.بازار.عرضه.می.شود.

.MasterWin.شــرکت.فناوری.داده.پویشگر.بعد.از.ارائه.موفق.نسخه.دسکتاپ.نرم.افزار

)نرم.افزار.حرفه.ای.طراحی،.فروش.و.تولید.انواع.در.و.پنجره(.و.مشــاهده.استقبال.فراوان.در.و.

پنجره.ســازان.حرفه.ای.به.ســبب.امکانات.و.ویژگی.ها.و.امکانات.زیادی.که.این.نرم.افزار.را.از.

دیگر.نرم.افزارهای.مشــابه.متمایز.ساخته.است.بر.آن.شد.که.نسخه.گوشی.همراه.این.نرم.افزار.
را.با.همان.امکانات.تهیه.و.طراحی.کند.

نسخه.موبایل.نرم.افزار.MasterWin.برای.همکاران.بازاریاب.و.باهدف.کاهش.خطاهای.

اپراتوری.در.طراحی.های.مجدد.پروژه.ها.و.همچنین.کاهش.زمان.های.موردنیاز.جهت.هماهنگی.
و.تبادل.اطالعات.بین.بازاریابان.و.دفاتر.شرکت.ها.برنامه.ریزی.و.پیاده.سازی.شده.است.

وجه.تمایز.نرم.افزار.موبایل.MasterWin.با.ســایر.نرم.افزارهای.مشابه.در.این.است.که.

همانند.نســخه.اصلی.خود.قابلیت.طراحی.انواع.یونیت.های.لوالیی،.کماندار.با.قوس.متفاوت،.

کشــویی.تک.ریل.و.جفت.ریل.و.کتیبه.دار،.ترکیب.کشویی.و.بازشو،.پنجره.های.لنگه.مخفی،.

کوپل.دار،.درهای.با.آستانه،.درهای.با.پاخور.و.غیره.را.شامل.بوده.و.همچنین.برای.پروژه.های.

طراحی.شــده.قابلیت.صدور.انواع.پیش.فاکتورهای.مالی.با.در.نظر.گرفتن.تنظیمات.و.تغییرات.
دلخواه.موردنیاز.کاربر.را.دارا.می.باشد.

برجسته.ترین.وجه.تمایز.نرم.افزار.موبایل.MasterWin.توانایی.ارسال.پروژه.ها.و.دریافت.

اطالعات.مشــخصات.اجزا.و.اقالم.مصرفی.با.نســخه.کامپیوتری.است..این.قابلیت.نرم.افزار،.

کاربران.نســخه.های.کامپیوتری.را.از.طراحی.مجدد.پروژه.ها.و.یــا.ورود.اطالعات.پروفیل.و.

یراق.و.شیشه.و.....در.نسخه.های.موبایل.رها.کرده.و.دیگر.حتی.نیاز.به.هماهنگی.های.مربوط.

به.تغییرات.قیمت.اجزای.مصرفی.نمی.باشــند..بــه.کمک.این.ویژگی.کاربران.نرم.افزار.موبایل.

7.به.راحتی.می.توانند.با.فشــردن.یک.کلیک.ســاده.دیتای.خود.را.به.روز.کرده.و.یا.اطالعات.
پروژه.های.خود.را.برای.همکاران.خود.ارسال.کنند.

.Android.و.iOS.برای.سیستم.عامل.های.MasterWin.گفتنی.است،.نرم.افزار.موبایل

طراحی.و.پیاده.سازی.شده.اســت.و.هم.زمان.با.نهمین.نمایشگاه.در.و.پنجره.تهران.به.صورت.
رایگان.به.کلیه.مشتریان.شرکت.ارائه.می.شود.

  عرضه نسخه موبایل نرم افزار MasterWin در نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره.ایرانیان؛.دکتر.خادمی،.استاندار.لرستان.به.همراه.نماینده.الیگودرز.و.جمعی.از.مسئوالن.
استانی.از.مجموعه.همارشتن.بازدید.کردند.

دکتر.ســید.موسی.خادمی،.استاندار.لرستان.به.همراه.محمد.خدابخشی،.نماینده.الیگودرز.در.

مجلس.شورای.اسالمی،.مهندس.صفی.خانی.مدیرکل.صنعت،.معدن.و.تجارت.استان.لرستان.

و.احســان.جهانیان،.فرماندار.الیگودرز.از.گروه.صنعتی.همارشــتن.به.صورت.شــبانه.بازدید.به.
عمل.آوردند.

این.بازدید.باهدف.آشــنایی.با.مجموعه.های.برتر.و.موفق.اســتانی.و.آگاهی.از.شرایط.کلی.

فعالیت.و.مشــکالت.این.مجموعه.ها.به.صورت.مداوم.از.سوی.دکتر.خادمی،.استاندار.لرستان.
صورت.می.گیرد.

گفتنی.اســت،.همارشتن.از.اولین.مجموعه.های.تولیدکننده.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.در.و.
پنجره.و.محصوالت.پلیمری.صنعتی.و.ساختمانی.در.کشور.است.

  بازدید استاندار و جمعی از مسئوالن از مجموعه همارشتن

پنجره.ایرانیان؛.همارشــتن.چندین.ســرویس.بهداشــتی.تمام.پی.وی.سی.برای.
هم.وطنان.آسیب.دیده.از.زلزله.کرمانشاه.تولید.و.به.منطقه.ارسال.کرد.

شرکت.همارشتن.در.راســتای.کمک.به.آسیب.دیدگان.زلزله.غرب.کشور.اقدام.به.

تولید.و.ارسال.چندین.سرویس.بهداشتی.شامل.انواع.حمام،.توالت.صحرایی.و.توالت.
ویژه.معلولین.تمام.پی.وی.سی.به.مناطق.زلزله.زده.کرمانشاه.کرده.است.

گفتنی.است،.مجتمع.صنعتی.همارشتن.تولیدکننده.مقاطع.مختلف.یو.پی.وی.سی.از.
اولین.تولیدکنندگان.محصوالت.پلیمری.صنعتی.و.ساختمانی.کشور.است.

  ارسال سرویس بهداشتی توسط همارشتن به مناطق زلزله زده
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پنجره.ایرانیان؛.تولید.و.عرضه.ژئوممبران.در.مجتمع.صنعتی.همارشتن.انجام.می.گیرد.
ژئوممبران.ها.ورق.های.پلیمری.منعطفی.هستند.که.عمدتا.به.عنوان.یک.سد.در.برابر.مایعات.
و.بخارات.استفاده.می.شــوند.و.ازاین.رو.کاربردهای.متنوعی.ازجمله.در.صنایع.مربوط.به.آب.و.

فاضالب،.معدن،.ساختمان.و.کشاورزی.دارند.
ژئوممبران.ها.بر.اساس.ماده.پلیمری.به.انواع.HDPE,.LDPE,.PP.و.PVC.و....دسته.بندی.
می.شوند..هر.پلیمری.ویژگی.های.مختلفی.دارد.که.روی.عملکرد.ژئوممبران.اثر.دارد..ژئوممبران.
پی.وی.سی.جایگزین.مناسبی.برای.عایق.های.رطوبتی.و.آب.بندی.)ایزوالسیون(.در.پروژه.های.
عمرانی.شــهری.نظیر.سازه.های.زیرزمینی،.تونل.های.تاسیســات.شهری،.مترو،.ایستگاه.های.
مترو.تونل.های.راه.و.راه.آهن،.زیرگذرها،.پل.ها،.گودها،.بام.و.فونداسیون.ساختمان.ها.محسوب.
می.شود.و.مزایای.فراوانی.دارد.ازجمله:.انعطاف.پذیری.خوب،.خواص.کششی.باال،.مقاومت.در.
برابر.سوراخ.شدگی،.مقاومت.در.برابر.اکسیداسیون،.خواص.فیزیکی.و.مکانیکی.خوب.و.قابلیت.

فرم.پذیری.مناسب.
گفتنی.اســت،.همارشــتن.از.اولین.مجموعه.های.تولیدکننده.محصوالت.پلیمری.صنعتی.و.

ساختمانی.در.کشور.است.

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.پارس.یراق.پروفیل.محصوالت.جدید.خود.را.در.نمایشگاه.
در.و.پنجره.تهران.در.بهمن.ماه.96.عرضه.می.کند.

شرکت.پارس.یراق.پروفیل.در.راستای.پیشبرد.تولیدات.خود.در.زمینه.انواع.پروفیل.

و.ملزومات.دکوراتیو،.محصوالت.جدید.خود.را.در.نهمین.نمایشــگاه.تخصصی.در.و.

پنجره.تهران.کــه.از.13.تا.16.بهمن.ماه.96.برگزار.می.شــود.به.بازار.عرضه.خواهد.

کرد..غرفه.شــرکت.پارس.یراق.پروفیل.در.نهمین.نمایشــگاه.تخصصی.در.و.پنجره.

تهران.واقع.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.تهران،.سالن.6.غرفه.17.پذیرای.عموم.
عالقه.مندان.و.بازدیدکنندگان.خواهد.بود.

بر.اساس.این.گزارش،.انواع.پروفیل.ریل.کشویی،.پروفیل.توری.پرسان.مخصوص،.

گل.های.دکوراتیو.خورشــید.و.شــاهین.در.رنگ.و.اندازه.های.مختلف،.همچنین.گل.

گلکســی،.تاج.مسی.و.شــامپاینی.ازجمله.محصوالت.جدیدی.هستند.که.پارس.یراق.
پروفیل.به.بازار.عرضه.می.کند.

شــرکت.پارس.یراق.پروفیل.در.زمینــه.تولید.انواع.یراق.آالت.یو.پی.وی.ســی.و.

پروفیل.های.توری.ثابت،.رولینگ،.پلیســه.و.پرســان.)سیستم.جدید.نصب.از.داخل(.

و.کلیــه.پروفیل.ها.و.یراق.آالت.دکوراتیو،.انواع.کانکشــن.های.فوالدی،.آلومینیومی،.

زاماکی.و.انواع.زاماک.تک.پیچ.و.دوپیچ،.عیار.لنگه،.انواع.گوشــه.اسپیســر،.زیرشیشه.

ثابت.و.قابل.تنظیم،.انواع.ریل.کشــویی،.گردگیــر،.درپوش.آب،.عیارلنگه.و.درپوش.
پروفیل.فعالیت.می.کند.

گفتنی.است،.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.از.13.
تا.16.بهمن.ماه.96.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.تهران.برگزار.می.شود.

  تولید ژئوممبران در مجتمع صنعتی همارشتن

  محصوالت جدید پارس یراق در نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره.ایرانیان؛.شیشــه.ایمنی.شرق.در.نمایشگاه.تخصصی.جانبی.سومین.همایش.
ملی.»ساختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.انرژی«.حضور.یافت.

سومین.همایش.ملی.»ســاختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.انرژی«.روزهای.20.و.21.

آذرماه.با.حضور.مسئوالن.عالی.رتبه.وزارت.راه.و.شهرسازی،.وزارت.نفت،.وزارت.نیرو.

و.ســازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.کشور.در.مرکز.تحقیقات.راه.مسکن.و.شهرسازی.
برگزار.شد.

برگزاری.نمایشــگاه.تخصصی.جانبی.با.حضور.شرکت.های.فعال.در.زمینه.تولید.و.

عرضه.تجهیــزات.و.فناوری.های.موثر.در.کاهش.مصرف.انرژی،.از.دیگر.برنامه.های.

این.همایش.بود.که.شیشــه.ایمنی.شرق.نیز.با.برپایی.غرفه.در.این.نمایشگاه.آخرین.
دستاوردهای.خود.درزمینه.مصرف.بهینه.انرژی.را.در.معرض.دید.عموم.قرار.داد.

گفتنی.اســت،.شرکت.شیشه.ایمنی.شرق.ازجمله.مجموعه.های.فعال.درزمینه.تولید.
انواع.شیشه.های.ساختمانی.و.صنعتی.در.کشور.است.

  حضور شیشه ایمنی شرق در نمایشگاه جانبی همایش ملی ساختمان پایدار

پنجره.ایرانیان؛.دفتر.جدید.نمایندگی.دکتر.وین.در.همدان.افتتاح.شد.
دکتروین.به.منظور.گسترش.بازار.و.توسعه.خدمات،.نمایندگی.انحصاری.فروش.محصوالتش.
را.در.اســتان.همدان.افتتاح.کرد..این.نمایندگی،.انواع.مقاطع.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.تولیدی.

دکتروین.را.به.مشتریان.استان.همدان.عرضه.می.کند.
گفتنی.است،.دکتروین.ازجمله.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.سی.در.کشور.است.

پنجره.ایرانیان؛.پروفیل.مولیون.کشویی.تک.ریل.به.سبد.کاالیی.دکتروین.اضافه.شد.
دکتروین.در.راســتای.افزایش.خدمات.و.تکمیل.ســبد.کاالیی.خود.اقدام.به.تولید.پروفیل.

مولیون.کشویی.تک.ریل.کرده.است.و.این.محصول.را.به.بازار.عرضه.خواهد.کرد.
گفتنی.اســت،.دکتروین.از.جمله.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.در.و.پنجره.

کشور.است.

  افتتاح دفتر جدید نمایندگی دکتروین در همدان

  تولید و عرضه پروفیل مولیون کشویی تک ریل توسط دکتروین

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.بهین.سامان.هوشمند.نگار.با.نرم.افزار.iwindoor2.0.در.نمایشگاه.
در.و.پنجره.تهران.در.بهمن.ماه.96.حضور.خواهد.یافت.

گزارش.روابط.عمومی.شــرکت.بهین.ســامان،.با.اشــاره.به.این.که.»مفتخریم.با.نرم.افزار.

iwindoor.توانســتیم.آســودگی.خیالتان.را.فراهم.کنیم.و.از.اعتماد.شما.متشکریم؛.هدف.

بعدی.ما،.همگام.شدن.این.نرم.افزار.با.نیازهای.روز.صنعت.در.و.پنجره.است«،.می.افزاید:.ایجاد.

تنوع.در.در.و.پنجره.های.موجود.)لیفت.و.اســالید،.آکاردئونی،.محوری،.درهای.بدون.آستانه.و.

...(،.محاسبه.توری،.افزودن.گزارش.excel.برای.لیست.برش.شیشه.ها،.امکان.تعریف.سطح.

دسترسی.اختصاصی.هر.کاربر.به.قســمت.های.مختلف.نرم.افزار،.جلوگیری.از.خطای.کاربری.

ازجمله.قابلیت.هایی.اســت.که.نرم.افزار.iwindoor2.0.را.متمایز.می.کند..این.نســخه.در.
نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.)بهمن.ماه.96(.عرضه.می.شود.

عالقه.مندان.و.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.می.توانند.برای.آشــنایی.بیشتر.با.نرم.افزار.و.تست.

آن.به.غرفه.شــرکت.بهین.سامان.)غرفه.8(.در.سالن.35.مراجعه.کنند.یا.اطالعات.بیشتر.را.از.
دپارتمان.فروش.شرکت.بهین.سامان.بخواهند.

  رونمایی از نرم افزار iwindoor2.0 در نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره.ایرانیان؛.هافمن.در.پنجمین.نمایشــگاه.نوآوری.و.فن.آوری.ربع.رشــیدی.تبریز.
حضور.یافت.

پنجمین.نمایشــگاه.نوآوری.و.فناوری.ربع.رشــیدی.به.مدت.4.روز.از.شنبه.20.آبان.

ماه.96.در.راســتای.نیل.به.اهداف.ســال.اقتصاد.مقاومتی.و.ایجاد.زمینه.برای.برقراری.

ارتبــاط.بین.صاحبــان.علم.و.فناوری.با.مدیران.و.صاحبان.صنایــع.و.ارائه.فناوری.ها.و.
تکنولوژی.های.نوین.در.محل.نمایشگاه.بین.المللی.تبریز.برگزار.شد.

ایــن.نمایشــگاه.از.20.تــا.24.آبان.مــاه.96.در.3.بخش.ایده.و.فناورانه،.توســعه.و.
تجاری.سازی.فناوری.و.فروش.محصوالت.و.خدمات.دانش.بنیان.دایر.بود.

گفتنی.اســت،.شــرکت.هافمن.ازجمله.تولیدکنندگان.مقاطع.مختلف.پروفیل.یو.پی.
وی.سی.در.کشور.است.

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.هافمن.دو.محموله.مــواد.غذایی.به.مناطق.زلزله.زده.غرب.
کشور.ارسال.کرد.

شرکت.هافمن.یک.محموله.آب.معدنی.و.مواد.غذایی.و.یک.کامیون.مواد.غذایی.به.
مناطق.حادثه.دیده.از.زلزله.غرب.کشور.در.کرمانشاه.ارسال.کرده.است.

زلزله.7.3.ریشــتری.روز.یکشــنبه.بخش.هایی.از.مناطق.غربی.کشور.را.لرزاند.که.

باعث.کشته،.زخمی.و.بی.خانمان.شــدن.تعداد.زیادی.از.هم.وطنانمان.در.استان.های.
کرمانشاه.و.ایالم.شد.

گفتنی.است،.هافمن.از.جمله.اولین.تولید.کنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.سی.در.کشور.است..

  حضور هافمن در پنجمین نمایشگاه ربع رشیدی تبریز

  ارسال دو محموله کمک توسط هافمن به زلزله زدگان غرب کشور

پنجره.ایرانیــان؛.هافمــن.موفق.بــه.دریافــت.گواهینامه.فنی.تولیــد.پروفیل.
یو.پی..وی.ســی.از.مرکز.تحقیقات.ساختمان.و.مسکن.شد.

مرکز.تحقیقات.ســاختمان.و.مســکن.بر.اســاس.نتایج.آزمایش.و.بررسی.های.

انجام.شــده.بر.روی.پروفیل.سفید.یو.پی.وی.سی.هافمن،.گواهینامه.فنی.با.آزمون.
هوازدگی.به.مدت.یک.ســال.برای.بهره.برداری.این.پروفیل.صادر.کرد.

گفتنی.اســت،.هافمن.یکی.از.بزرگ.ترین.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.سی.
پنجره.های.دو.و.سه.جداره.در.کشور.است.

  دریافت گواهینامه فنی مرکز تحقیقات مسکن توسط هافمن
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پنجره.ایرانیان؛.دکتر.پیروز.حناچی،.معاون.فنی.و.عمرانی.شهرداری.تهران.از.غرفه.
هافمن.در.نمایشــگاه.جانبی.سومین.همایش.ملی.»ســاختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.

انرژی«.بازدید.کرد.
ســومین.همایش.ملی.ساختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.انرژی.روز.دوشنبه.20.آذرماه.
با.حضور.و.ســخنرانی.مســئوالن.وزارت.راه.و.شهرسازی،.ســازمان.نظام.مهندسی.
ســاختمان،.شــهرداری.ها،.وزارت.نیرو،.وزارت.نفت،.بخــش.خصوصی.و.جمعی.از.
کارشناســان.و.متخصصان.حوزه.انرژی.و.ساخت.وســاز.آغاز.به.کار.کرد..در.جریان.
برگزاری.این.همایش.دوروزه،.پنل.های.تخصصی.و.کارگاه.های.آموزشی.نیز.با.حضور.
مسئوالن،.متخصصان،.صاحب.نظران،.کارشناســان،.تصمیم.گیران.و.متولیان.حوزه.

انرژی.به.منظور.ایجاد.تبادل.نظر.بین.دست.اندرکاران.حوزه.انرژی.برگزار.شد.
برگزاری.نمایشــگاه.تخصصی.جانبی.با.حضور.شــرکت.های.فعال.درزمینه.تولید.و.
عرضه.تجهیــزات.و.فناوری.های.موثر.در.کاهش.مصرف.انرژی،.از.دیگر.برنامه.های.

این.همایش.بود..
هافمــن.نیز.ضمن.حضور.در.ایــن.همایش،.با.برپایی.غرفه.در.نمایشــگاه.جانبی.
آمــاده.پذیرایی.از.عموم.عالقه.مندان.بود..دکتــر.حناچی.با.حضور.در.غرفه.هافمن.از.
دستاوردهای.این.شرکت.دیدن.کرد.و.در.جریان.نحوه.ساخت.و.تولید.این.محصوالت.

قرار.گرفت.

  بازدید دکتر حناچی از غرفه هافمن در همایش ملی ساختمان پایدار 

پنجره.ایرانیان؛.هافمن.در.ســومین.همایش.ملی.»ساختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.
انرژی«.که.از.20.تا.21.آذرماه.سال.جاری.برگزار.شد،.حضور.یافت.

سومین.همایش.ملی.»ساختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.انرژی«.دوشنبه.20.آذرماه.با.

حضور.مسئوالن.عالی.رتبه.وزارت.راه.و.شهرسازی،.وزارت.نفت،.وزارت.نیرو.و.سازمان.

نظام.مهندسی.ساختمان.کشور.در.مرکز.تحقیقات.راه.مسکن.و.شهرسازی.افتتاح.شد..

در.این.همایش.که.به.مدت.دو.روز.در.مرکز.تحقیقات.راه،.مســکن.و.شهرسازی.دایر.

بود.کارشناســان،.استادان.دانشــگاه.و.مدیران.صنایع،.مطالب.علمی.خود.را.در.قالب.

چندین.پنل.آموزشــی.به.مخاطبان.عرضه.کردند..همچنین.در.این.همایش.نمایشگاه.

جانبی.با.حضور.برترین.شــرکت.هایی.که.دستاوردهای.مثبتی.در.زمینه.مصرف.بهینه.
انرژی.و.ساختمان.پایدار.داشتند.برپا.شد.

هافمن،.ضمن.حضور.در.سومین.همایش.ملی.»ساختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.انرژی«.
با.برپایی.غرفه.در.نمایشگاه.جانبی.این.همایش.پذیرای.عموم.بازدیدکنندگان.بود.

گفتنی.اســت،.هافمن.یکی.از.بزرگ.ترین.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.سی.در.
کشور.است.

  حضور هافمن در سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی
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پنجره.ایرانیان؛.ونوس.شیشه.در.نمایشگاه.تخصصی.سومین.همایش.ملی.»ساختمان.

پایدار،.مصرف.بهینه.انرژی«.حضور.یافت.
ســومین.همایش.ملی.»ساختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.انرژی«.روز.دوشنبه.20.آذرماه.
با.حضور.مسئوالن.عالی.رتبه.وزارت.راه.و.شهرسازی،.وزارت.نفت،.وزارت.نیرو.و.سازمان.

نظام.مهندسی.ساختمان.کشور.در.مرکز.تحقیقات.راه.مسکن.و.شهرسازی.افتتاح.شد.
ازجمله.اهداف.شاخص.و.مهم.این.همایش.دوروزه.می.توان.به.اهمیت.قانون.اصالح.
الگوی.مصرف.انرژی.در.راستای.تحقق.اقتصاد.مقاومتی؛.بررسی.قوانین.و.آیین.نامه.های.
موجود.در.حوزه.مدیریت.انرژی.در.ســاختمان؛.بررسی.راهکارهای.مهندسی.به.منظور.
مدیریت.مصرف.انرژی.در.صنعت.ساختمان؛.ایجاد.هم.افزایی.میان.ارگان.های.ذی.ربط.
جهت.اجرای.قوانین.بهینه.سازی.مصرف.انرژی؛.و.ترویج.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.در.

میان.بهره.برداران.و.تاکید.بر.اهمیت.انرژی.و.محیط.زیست.اشاره.کرد.
برگزاری.نمایشــگاه.تخصصی.جانبی.با.حضور.شــرکت.های.فعال.درزمینه.تولید.و.
عرضه.تجهیزات.و.فناوری.های.موثر.در.کاهش.مصرف.انرژی،.از.دیگر.برنامه.های.این.
همایش.بود.که.ونوس.شیشه.نیز.با.برپایی.غرفه.در.این.نمایشگاه.آخرین.دستاوردهای.

خود.درزمینه.مصرف.بهینه.انرژی.را.در.معرض.دید.عموم.قرار.داد..

پنجره.ایرانیان؛.اســتاندار.آذربایجان.شــرقی.با.حضور.در.شــهرک.صنعتی.سرمایه.گذاری.
خارجی.تبریز.از.شرکت.هافمن.دیدن.کرد.

مجید.خدابخش،.اســتاندار.آذربایجان.شــرقی.به.همراه.معاونین.و.جمعی.از.مســئوالن.و.

مدیران.کل.صنعتی.اســتان.روز.شــنبه.25.آذرماه.با.حضور.در.شــهرک.سرمایه.گذاری.های.
خارجی.تبریز.از.مجموعه.هافمن.دیدن.کرد.

دکتر.خدابخش.در.جلســه.بررســی.مشــکالت.واحدهای.مســتقر.در.شــهرک.صنعتی.

سرمایه.گذاران.خارجی.در.جمع.کارکنان.هافمن.گفت:.برای.حل.مشکالت.صنعتگران.تالش.
می.کنیم..زیرساخت.های.شهرک.صنعتی.سرمایه.گذاران.خارجی.تبریز.تکمیل.می.شود.

شــرکت.در.جلسه.کارگروه.تســهیل.و.رفع.موانع.تولید.استان.از.دیگر.برنامه.های.استاندار.

آذربایجان.شــرقی.بود.که.در.شــرکت.هافمن.برگزار.و.تصمیمات.اســتانی.جهت.واحدهای.

صنعتی.حاضر.در.جلســه.اخذ.گردید..خدابخش.همچنین.پس.ازاین.جلسه.به.شهرک.صنعتی.
بعثت.رفته.و.از.زیرساخت.های.آن.دیدن.کرد.

  حضور ونوس شیشه در نمایشگاه تخصصی همایش

  بازدید استاندار آذربایجان شرقی از هافمن
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پنجره.ایرانیان؛.جمعی.از.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.کشــور.از.کارخانه.تازه.تاسیس.و.عظیم.
کاله.کیلیت.در.ترکیه.بازدید.به.عمل.آوردند.

جمعی.از.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.کشــورمان.در.پی.دعوت.شرکت.کاله.کیلیت.ترکیه،.و.

با.هماهنگی.های.انجام.شده.توســط.نوید.تجارت.آرسام،.دفتر.مشترک.المنافع.این.شرکت.در.

ایران،.مهمان.این.شرکت.در.ترکیه.بودند..این.گروه.طی.این.سفر.که.سه.روز.به.طول.انجامید.

از.بخش.های.مختلف.و.متنوع.کارخانه.عظیم.و.تازه.تاســیس.کاله.بازدید.به.عمل.آوردند.و.با.

فناوری.های.پیشرفته.این.برند.جهانی.آشنا.شدند..مدیریت.نشریه.پنجره.ایرانیان.نیز.این.هیات.
را.در.این.بازدید.که.در.آذرماه.1396.انجام.شد.همراهی.می.کرد.

گفتنی.است،.مشروح.این.گزارش.در.شماره.آتی.نشریه.پنجره.ایرانیان.منتشر.خواهد.شد.

  بازدید فعاالن صنعت در و پنجره از کارخانه کاله کیلیت 
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پنجره.ایرانیان؛.نمایشگاه.دائمی.شرکت.فوم.اینداستری.ایتالیا.)شوروم.دائمی.ایران(.

در.تاریــخ.20.آذر.مــاه.1396.با.حضور.جمعی.از.بــزرگان.صنعت.در،.پنجره.و.نما.در.
تهران.افتتاح.شد.

مجموعه.فوم.اینداســتری.شــامگاه.دوشــنبه.20.آذرماه.میزبان.گروهی.از.فعاالن.

سرشــناس.صنعت.آلومینیوم.و.در،.پنجره.و.نما.بود..این.ضیافت.به.افتخار.گشــایش.
شوروم.دائمی.محصوالت.فوم.اینداستری.برپا.شده.بود..

مهندس.قائمیان.در.خصوص.این.شوروم.به.پنجره.ایرانیان.گفت:.شاید.برای.نخستین.

بار.در.کشورمان،.فوم.اینداستری.اقدام.به.راه.اندازی.نمایشگاهی.از.محصوالت.متنوع.

خود.کرده.اســت.که.در.تمام.روزهای.ســال.پذیرای.عالقه.مندان.به.محصوالت.این.

شــرکت.خواهد.بود..بازدیدکنندگان.از.شــوروم.فوم.اینداستری.این.امکان.را.خواهند.

داشت.تا.با.ماشــین.آالت.مختلف.شــخصا.کار.کرده.و.قابلیت.های.مختلف.آنها.را.از.

نزدیک.مشاهده.و.در.صورت.تمایل.نسبت.به.خریداری.دستگاه.ها.اقدام.کنند..در.واقع.

از.این.پس.خریداران.محصوالت.فوم.اینداســتری.تنها.بر.مشــاهده.تصاویر.کاتالوگ.
متکی.نخواهند.بود.و.می.توانند.با.کارایی.و.قابلیت.دستگاه.ها.را.از.نزدیک.تجربه.کنند.
همچنین.ژوبین.ملک.کیانی.با.اشــاره.به.برنامه.های.در.دست.اقدام.فوم.اینداستری.
خاطرنشــان.کرد:.در.آینده.ای.بسیار.نزدیک.شاهد.افتتاح.آکادمی.آموزشی.اختصاصی.
فوم.اینداســتری.خواهیم.بود..در.این.مجموعه.کار.با.ماشــین.آالت.فوم.اینداستری.و.
نحوه.تولید.در.و.پنجره.آلومینیومی.توسط.مجرب.ترین.کارشناسان.ایرانی،.ترکیه.ای.و.

ایتالیایی.به.عالقه.مندان.آموزش.داده.خواهد.شد.
پنجره.ایرانیــان.ضمن.تبریک.به.مدیریت.این.مجموعه،.این.اقدام.فوم.اینداســتری.
در.ایران.را.به.فال.نیک.گرفته.و.امیدوار.اســت.این.قبیل.تالش.ها.باعث.رشد.و.تعالی.

صنعت.در.و.پنجره.کشورمان.شود.
گفتنی.اســت،.عالقه.مندان.می.توانند.با.هماهنگی.قبلی،.از.شــنبه.تا.چهارشنبه.هر.

هفته.از.ساعت.9.تا.18.از.این.نمایشگاه.بازدید.کنند.

  نمایشگاه دائمی فوم اینداستری ایتالیا در تهران افتتاح شد
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پنجره.ایرانیان؛.دکتر.پیروز.حناچی،.معاون.فنی.و.عمرانی.شــهرداری.تهران،.مهندس.

رجبی،.رئیس.ســازمان.نظام.مهندسی.و.دکتر.شکرچی.زاده،.رئیس.مرکز.تحقیقات.راه،.

مسکن.و.شهرسازی.از.غرفه.اکسیر.آسا.در.نمایشگاه.تخصصی.جانبی.سومین.همایش.
ملی.»ساختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.انرژی«.بازدید.کردند.

سومین.همایش.ملی.»ساختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.انرژی«.روز.دوشنبه.20.آذرماه.

با.حضور.و.سخنرانی.مسئوالن.وزارت.راه.و.شهرسازی،.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان،.

شــهرداری.ها،.وزارت.نیــرو،.وزارت.نفت،.بخش.خصوصی.و.جمعی.از.کارشناســان.و.
متخصصان.حوزه.انرژی.و.ساخت.وساز.آغاز.به.کار.کرد.

در.جریان.برگزاری.این.همایش.دوروزه،.پنل.های.تخصصی.و.کارگاه.های.آموزشی.نیز.

با.حضور.مســئوالن،.متخصصان،.صاحب.نظران،.کارشناسان،.تصمیم.گیران.و.متولیان.

حوزه.انرژی.به.منظور.ایجاد.تبادل.نظر.بین.دست.اندرکاران.حوزه.انرژی.برگزار.شد.
برگزاری.نمایشگاه.تخصصی.جانبی.با.حضور.شرکت.های.فعال.درزمینه.تولید.و.عرضه.
تجهیــزات.و.فناوری.های.موثر.در.کاهش.مصرف.انرژی،.از.دیگر.برنامه.های.ســومین.
همایش.ملی.»ســاختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.انرژی«.بود..اکســیر.آسا.عرضه.کننده.
پروفیل.در.و.پنجره.ایده.آل.ضمن.حضور.در.این.همایش،.با.برپایی.غرفه.در.نمایشــگاه.
جانبی.همایش،.آخرین.دســتاوردهای.خود.در.حوزه.بهینه.ســازی.مصرف.انرژی.را.در.

معرض.دید.عموم.قرار.داد..
دکتر.حناچی،.مهندس.رجبی.و.دکتر.شکرچی.زاده.به.همراه.جمعی.از.بازدیدکنندگان.
و.مدیران.نیز.با.حضور.در.غرفه.اکسیر.آسا.از.دستاوردهای.این.شرکت.دیدن.کرده.و.در.

جریان.نحوه.ساخت.و.تولید.آخرین.محصوالت.قرار.گرفتند.

پنجره.ایرانیان؛.از.شــرکت.اکسیر.آسا.در.ســومین.همایش.ملی.»ساختمان.پایدار،.مصرف.
بهینه.انرژی«.تقدیر.به.عمل.آمد.

در.افتتاحیه.ســومین.همایش.ملی.»ســاختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.انرژی«.که.با.حضور.

جمعی.از.مسئوالن.کشــوری،.مدیران.صنایع،.کارشناسان.و.متخصصان.صنعت.ساختمان.و.

بهینه.سازی.مصرف.انرژی.برگزار.شد.از.شرکت.های.برتر.و.فعال.درزمینه.بهینه.سازی.مصرف.

سوخت.تجلیل.شد..شرکت.اکســیر.آسا.تولیدکننده.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.با.نام.
تجاری.ایده.آل.ازجمله.شرکت.هایی.بود.که.با.دریافت.تندیس.همایش.مورد.تقدیر.قرار.گرفت.

ســومین.همایش.ملی.ســاختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.انرژی.دوشنبه.20.آذرماه.در.محل.

مرکز.تحقیقات.راه.مســکن.و.شهرسازی.آغاز.به.کار.کرد.و.تا.روز.سه.شنبه.21.آذرماه.به.کار.
خود.ادامه.داد.

گفتنی.است،.گروه.صنعتی.اکســیر.آسا.آرا.در.سال.86.باهدف.توسعه.و.نوآوری.در.صنایع.

یو.پی.وی.ســی.اعم.از.پروفیل.های.دوجداره.یو.پی.وی.سی.و.شیت.های.پلی.وود.و.به.منظور.

ایجــاد.تنوع.در.صنایع.در.و.پنجره.و.صنایع.چوب.پالســت.با.اســتفاده.از.فناوری.روز.اروپا.
احداث.شد.

  بازدید مدیران ارشد کشوری از غرفه اکسیر آسا در همایش ملی ساختمان پایدار 

  تقدیر از اکسیر آسا در همایش ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی
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پنجره.ایرانیان؛.در.هشــتمین.همایش.تجلیل.و.تکریم.مدیران.کارآفرین.و.اشتغا.لزای.
کشور.از.شرکت.آلوپن.نیز.تقدیر.شد.

هشتمین.جشــنواره.تجلیل.و.تکریم.کارآفرینان.و.مدیران.اشتغالزای.کشور.با.حضور.

دکتر.عباس.عراقچی،.معاون.وزیر.امور.خارجه،.دکتر.بهروز.کمالوندی،.سخنگو.و.معاون.

امور.بین.الملل،.حقوقی.و.مجلس.ســازمان.انرژی.اتمی.کشور،.عیسی.منصوری،.معاون.

توسعه.کارآفرینی.و.اشتغال.وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی،.کارآفرینان.برتر.و.جمعی.

از.تولیدکنندگان.و.صنعتگران.کشــور.روز.پنجشــنبه.2.آذرماه.96.در.مرکز.بین.المللی.
همایش.های.صداوسیما.برگزار.شد.

گفتنی.اســت،.شــرکت.آلوپن،.ازجملــه.تولیدکنندگان.پروفیل.آلومینیوم.اســت.که.

کارخانه.های.عظیم.تولید.پروفیل.و.ساخت.در.و.پنجره.آلومینیومی.خود.را.در.سال.1353.
با.ظرفیت.اولیه.5000.تن.در.سال،.در.شهر.صنعتی.البرز.قزوین.افتتاح.کرده.است.

پنجره.ایرانیان:.انبار.پروفیل.وین.کالس.در.اســتان.گیــالن.آماده.ارائه.خدمات.به.
مشتریان.است.

گروه.صنعتی.گارد.با.مدیریت.مهندس.قریشی.به.عنوان.انبار.پروفیل.وین.کالس.در.
استان.گیالن.آماده.ارائه.خدمات.به.مشتریان.است.

شــرکت.ویــن.کالس،.تولیدکننــده.پروفیل.های.یو.پی.وی.ســی.بــا.فناوری.

نانوتکنولوژی،.فهرست.انبارهای.خود.در.سراسر.کشور.را.برای.ارائه.خدمات.بهتر.به.
مشتریان.اعالم.کرد.

محمدجواد.رضایی،.مدیریت.فروش.و.بازاریابی.شــرکت.صنایع.عایق.پالســت.در.

گفتگو.با.خبرنگار.نشــریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.انبار.دپــوی.پروفیل.وین.کالس.در.

اســتان.های.)آذربایجان.شرقی،.غربی.و.اردبیل(.شــرکت.مهروین.با.مدیریت.آقای.

مهندس.خسروشاهی،.استان.مازندران.کلینیک.ساختمانی.تک.فراز.با.مدیریت.آقای.

مهندس.تقوی،.اســتان.کرمانشــاه.شــرکت.الماس.غرب.با.مدیریت.آقای.مهندس.

امجدیان،.استان.قزوین.شرکت.پنجره.پارس.با.مدیریت.آقای.مهندس.ایزدی،.استان.

کرمان.شــرکت.برنا.پنجره.با.مدیریت.آقای.مهندس.رضا.نادری،.اســتان.کردستان.

شــرکت.یراق.گستر.غرب.با.مدیریت.آقای.مهندس.محمدی،.استان.همدان.شرکت.

درب.و.پنجره.پارسیا.با.مدیریت.مهندس.نظری.پویا،.استان.تهران.شرکت.دکوتک.با.

مدیریت.مهندس.حاجی.خانی،.اســتان.سمنان.شرکت.گژک.نما.با.مدیریت.مهندس.

خورشــیدوند.و.شهر.بوکان.شرکت.عرفان.با.مدیریت.آقای.مهندس.ایوبی.آماده.ارائه.
خدمات.و.عرضه.محصوالت.وین.کالس.به.همه.مشتریان.خواهند.بود.

رضایی.اشــاره.کرد.با.توجه.به.نیاز.بازار.و.مشــتریان.محترم.پروفیل.وین.کالس.

در.آینده.نزدیک.شــاهد.رونمایی.از.محصول.جدیدی.در.خانواده.بزرگ.صنایع.عایق.
پالست.خواهیم.بود.

  انبار پروفیل وین کالس در گیالن

  تجلیل از آلوپن در همایش مدیران کارآفرین کشور
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پنجره.ایرانیان؛.داتیس.تجارت.ماد،.سری.جدید.77.لوکس.6.کانال.بلووین.را.عرضه.می.کند.
شــرکت.داتیس.تجارت.ماد.در.راســتای.سیاســت.تکمیل.محصوالت.تولیــدی.پروفیل.
یو.پی...وی..سی.بلووین.و.حمایت.و.پشتیبانی.از.نمایندگان.خود،.اقدام.به.عرضه.سری.جدید.77.
لوکس.6.چمبر.کرده.است..طبق.اعالم.شرکت.داتیس.تجارت،.تخفیف.های.سری.77.لوکس.

با.شرایط.پرداخت.یکسان.نسبت.به.سری.70.و.60.برابر.است.
گفتنی.اســت،.متقاضیان.می.توانند.جهت.دریافت.اطالعات.بیشــتر.و.نمونه.پروفیل.با.واحد.

فروش.پروفیل.شرکت.داتیس.تجارت.ماد.تماس.بگیرند.

پنجره.ایرانیان؛.اولین.کارگاه.آموزش.یراق.آالت.ســاتیان.آذر.ماه.96.در.شعبه.مشهد.
توس.یراق.برگزار.شد.

ساتیان.به.منظور.ارتقاء.ســطح.فنی.و.دانش.عمومی.کارگاه.های.تولید.در.و.پنجره.

اقدام.به.برپایی.کارگاه.های.آموزش.مراحل.ساخت.در.و.پنجره.دوجداره.و.به.کارگیری.
یراق.آالت.می.کند.

در.همین.راستا.اولین.کارگاه.آموزش.یراق.آالت.ساتیان.در.شعبه.مشهد.توس.یراق.
روز.چهارشنبه.1.آذر.ماه.96.در.دو.نوبت.صبح.و.عصر.برگزار.شد.

گفتنی.است،.ســاتیان.از.جمله.بزرگ.ترین.شرکت.های.فعال.درزمینه.فروش.انواع.

یــراق.آالت.در.و.پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.ســی.و.آلومینیوم.اســت.که.نمایندگی.
برندهای.معتبری.مانند.Roto,.VHS,.GEZE.و....را.نیز.در.اختیار.دارد.

  برگزاری کارگاه آموزش یراق آالت ساتیان در شعبه مشهد توس یراق

  تولید سری جدید 77 میل لوکس 6 کانال بلووین

پنجره.ایرانیان؛.رئیس.اتاق.اصناف.استان.اصفهان.از.اتحادیه.آلومینیوم.اصفهان.بازدید.کرد.
آقای.رســول.جهانگیری،.رئیس.اتاق.اصناف.اســتان.اصفهان.روز.شنبه.4.آذرماه.به.منظور.
بررســی.مســائل.و.رایزنی.جهت.حل.مشــکالت.اتحادیه.آلومینیوم.اصفهان.با.اعضای.این.

اتحادیه.دیدار.و.گفتگو.کرد.

12  بازدید رئیس اتاق اصناف از اتحادیه آلومینیوم اصفهان
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پنجره.ایرانیان؛.آخرین.مهلت.ارسال.مقاله.به.کنفرانس.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.تا.
15.دی.ماه.تعیین.شد.

عالقه.مندانی.که.تاکنون.موفق.به.ارسال.چکیده.مقاله.خود.در.کنفرانس.بین.المللی.

آلومینیوم IIAC2018 نشــده.اند،.می.توانند.مقاله.کامل.خود.را.تا.تاریخ.15.دی.ماه.
1396.با.مراجعه.به.سایت.کنفرانس.بخش.مقاالت.ارسال.کنند.

حوزه.های.تحت.پوشــش.این.کنفرانس.عبارتند.از:.مهندسی.مواد،.مهندسی.معدن،.
مهندسی.مکانیک،..مهندسی.شیمی،.مهندسی.برق.و.الکترونیک.

محورهای.کنفرانس.نیز.بدین.شــرح.اســت:.فرصت.های.ســرمایه.گذاری.خارجی.

گســترده.در.صنعت.آلومینیوم.ایران؛.آلومینیوم.و.بازار.مرتبط.با.آن؛.پیشرفت.های.آتی.

در.تولیــد.آلومینیوم.و.کاربردهای.آن؛.تکنولوژی.احیاء.آلومینیوم.)اســملتینگ(؛.مواد.

اولیه.صنعت.آلومینیوم.)نســوزهای.کاربردی.-.بوکسیت.و.آلومینا.-.محتویات.دیگ.

احیا.و...(؛.ریخته.گری.و.انجماد؛.کار.سرد.و.گرم.بر.روی.آلومینیوم،.خواص.مکانیکی.و.

شکل..دهی؛.بازیافت.آلومینیوم.و.محیط.زیست؛.متالورژی.پودر؛.نانوتکنولوژی؛.عملیات.

حرارتی؛.اتصاالت.و.جوشکاری؛.مواد.کامپوزیتی؛.مواد.دیرگداز؛.خوردگی.و.مهندسی.
سطح؛.شبیه.سازی.و.اتوماسیون؛.و.مدیریت.مصرف.انرژی.در.صنایع.آلومینیوم.

گفتنی.اســت،.کنفرانس.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.IIAC2018.از.تاریخ.4.تا.6.
اردیبهشت.ماه.97.در.هتل.المپیک.تهران.برگزار.می.شود.

  آخرین مهلت ارسال مقاله به کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران

پنجره.ایرانیان؛.با.حمایت.گروتمان.نمایشــگاه.عکس.»مدرســه.طبیعت«.به.نفع.کودکان.
زلزله.زده.کرمانشاه.برگزار.شد.

نمایشگاه.عکس.»مدرسه.طبیعت«.مجموعه.عکس.های.پوریا.قلیچ.خانی.با.حمایت.گروتمان.
و.به.نفع.کودکان.زلزله.زده.کرمانشاه.از.22.تا.24.آذرماه.96.در.ارومیه.برگزار.شد.

این.نمایشــگاه.که.به.منظور.حمایت.از.کودکان.حادثه.دیده.زلزله.کرمانشــاه.برپا.شده.بود،.با.

استقبال.هنردوستان.نوع.دوست.ارومیه.ای.روبه.رو.شد..همچنین.تعدادی.از.مسئوالن.محلی.از.

جمله.معاون.سیاسی.و.اجتماعي.فرماندار.ارومیه.و.روح.اهلل.حضرت.پور.نماینده.مردم.ارومیه.در.
مجلس.شورای.اسالمی.از.این.نمایشگاه.دیدن.کردند.

گفتنی.اســت،.مجموعه.گروتمان.عالوه.بر.تولید.و.عرضــه.پروفیل..های.آلومینیومی.خود،.

نمایندگی.محصوالت.آســاش.ترکیه.را.نیز.در.اختیار.داشته.و.به.نمایندگان.خود.انواع.خدمات.
مشاوره.ای.در.زمینه.ساخت.در.و.پنجره.و.نمای.آلومینیومی.نیز.ارائه.می..دهد.

پنجره.ایرانیان؛.آساش.به.زودی.نسل.جدیدی.از.سیستم.بازشو.مخفی.کرتین.وال.را.که.دارای.
اجرای.آسان،.آب.بندی.و.هوابندی.مناسب.است.به.بازار.عرضه.می.کند.

آساش.هم.زمان.با.آغاز.سال.نو.میالدی.اقدام.به.عرضه.محصوالت.جدیدی.خواهد.کرد.که.
یکی.از.این.محصوالت.سیستم.بازشو.مخفی.در.سیستم.نماهای.آلومینیومی.است..

اکثر.سیســتم.های.بازشــو.مخفی.در.سیســتم.کرتین.وال.ها.با.ترکیب.نیم.المل..ها.قابل.اجرا.

هســتند.که.پیش.ازاین.در.سیســتم.RIO.آســاش.نیز.وجــود.داشــت..بزرگ.ترین.معضل.

سیستم.های.نیم.المل.اجرای.سخت.آن.بر.روی.پروژه.بوده.و.ازلحاظ.آب.بندی.و.هوابندی.نیز.

دارای.ضعف.های.اساسی.هم.از.بعد.طراحی.و.هم.از.بعد.اجرا.بود..با.طراحی.جدید.آساش،.این.

مشکالت.از.لحاظ.اجرا.و.نفوذپذیری.محاسبه.و.لحاظ.شده.است.بدین.نحو.که.هم.ازلحاظ.اجرا.
بسیار.آسان.بوده.و.هم.قادر.به.دریافت.تمام.استانداردهای.بین.المللی.شده.است.

گفتنی.است،.آساش.ازجمله.تولیدکنندگان.مقاطع.مختلف.پروفیل.آلومینیوم.در.کشور.ترکیه.
است.که.محصوالت.آن.توسط.گروتمان.در.ایران.عرضه.می.شود.

  نمایشگاه عکس »مدرسه طبیعت« با حمایت گروتمان در ارومیه برگزار شد

  عرضه نسل جدید سیستم بازشو مخفی کرتین وال آساش
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پنجره.ایرانیان؛.نوزدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.ازبکستان.اسفندماه.
96.برگزار.می.شود.

نوزدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.ازبکستان.از.9.تا.11.اسفندماه.96.
در.مرکز.نمایشگاه.های.بین.المللی.تاشکند.برگزار.می.شود.

متقاضیان.می.توانند.برای.کسب.اطالعات.بیشتر.به.سایت.نمایشگاه.مراجعه.کنند.

  نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستان-تاشکند 

پنجره.ایرانیان؛.مهنــدس.مهدی.ثقفی.به.عنوان.مدیرعامل.جدید.شــرکت.آلومینیوم.ایران.
)ایرالکو(.منصوب.شد..

به.گزارش.روابط.عمومی.ایرالکو،.مهدی.ثقفی.جانشــین.بهمن.اخوان.شد.که.کمتر.از.یک.
سال.پیش.خود.جایگزین.مجید.پورعطار.شده..بود.

شــاید.مهم.ترین.اتفاق.این.مــاه.در.صنعت.آلومینیوم.کشــور،.کنار.رفتــن.دکتر.اخوان.از.

مدیرعاملی.شرکت.آلومینیوم.ایران.بود..خبری.که.البته.چند.ماهی.در.محافل.خصوصی.شنیده..
می.شد.و.پیش.بینی.ها.در.مورد.آن،.مدت.ها.ست.زبان..به..زبان.می.گردد.

مهندس.مهــدی.ثقفی.مدیرعامل.جدید.ایرالکو،.فارغ.التحصیل.رشــته.مهندســی.برق.از.
دانشگاه.صنعتی.شریف.و.کارشناس.ارشد.رشته.مدیریت.از.سازمان.مدیریت.صنعتی.است.

کارنامه.مدیریتی.مهندس.ثقفی.نشــان..می.دهد.که.وی.از.مدیران.خوش.نام.صنعت.و.معدن.

کشــور.اســت..ثقفی.هم.اکنون.به.عنوان.عضو.هیات.عامل.سازمان.توسعه.و.نوسازی.معادن.و.

صنایع.معدنی.ایران.)ایمیدرو(،.مشــغول.کار.اســت.و.پیش.ازاین.مدیرعاملی.شرکت.آلومینیوم.
المهدی،.مدیرعاملی.سنگ.آهن.گل.گهر.و.سنگ.آهن..مرکزی...ایران.را.در.کارنامه.خود.دارد.

پنجره.ایرانیــان؛.اطالعات.فعاالن.صنعت.آلومینیوم.و.صنایع.وابســته.توســط.ســندیکای.
آلومینیوم.ایران.جمع.آوری.می.شود.

ســندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.به.منظور.گســترش.و.توســعه.بازار.داخلی.و.خارجی.و.

برنامه.ریزی.جهت.جذب.بهتر.ســرمایه.گذاری.در.این.صنعــت،.بانک.جامع.اطالعاتی.صنعت.
آلومینیوم.را.تهیه.کند.

گفتنی.اســت،.کلیه.شرکت.ها.و.فعاالن.صنعت.آلومینیوم.کشــور.می.توانند.از.طریق.سایت.
مربوطه.نسبت.به.تکمیل.اطالعات.درخواستی.اقدام.کنند.

  ثقفی جایگزین اخوان در ایرالکو شد

  جمع آوری اطالعات فعاالن صنعت آلومینیوم ایران

پنجره.ایرانیان؛.از.شــرکت.آلومینیوم.المهــدی.و.هرمز.جنوب.به.عنوان.صادرکننده.نمونه.در.
همایش.رویکرد.ایجاد.فرصت.های.مناسب.برای.صادرات.استان.هرمزگان.تقدیر.به.عمل.آمد.
آیین.تجلیل.از.25.صادرکننده.نمونه.هرمزگان.چهارشــنبه..24.آبان.با.حضور.معاون.توسعه.
صادرات.کاال.و.خدمات.ســازمان.توسعه.تجارت.ایران،.معاون.استان.های.اتاق.بازرگانی.ایران،.

استاندار.و.مسئوالن.استانی.در.تاالر.شهید.آوینی.بندرعباس.برگزار.شد.
به.مناسبت.بزرگداشــت.»روز.ملی.صادرات«.نمایشگاهی.متشــکل.از.شرکت.های.بزرگ.
تولیدی.و.صنعتی.با.رویکرد.ایجاد.فرصت.های.مناسب.برای.صادرات.در.بندرعباس.برگزار.شد..
آلومینیــوم.المهدی.و.هرمز.جنوب.به.عنوان.بزرگ.ترین.تولیدکننده.آلومینیوم.بخش.خصوصی.
کشــور.در.این.نمایشگاه.حضور.داشت..آقای.دکتر.همتی.اســتاندار.هرمزگان.و.هیئت.همراه.
با.حضور.در.غرفه.آلومینیوم.المهدی.و.هرمزجنوب.از.این.نمایشــگاه.دیدن.کردند..اســتاندار.
هرمزگان.در.این.همایش.ضمن.تقدیــر.از.فعاالن.حوزه.صنعت،.از.صادرات.غیرنفتی.حمایت.
و.تاکید.داشــت.رویکرد.مسئولین.استان.حمایت.از.صادرات.است.لیکن.صادراتی.که.مبتنی.بر.

سودآوری.و.آینده.نگری.باشد.

  تجلیل از آلومینیوم المهدی و هرمزجنوب به عنوان صادرکننده نمونه
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پنجره.ایرانیان؛.انجمــن.بازرگانان.ایران.و.کانادا.برای.

آوردن.تکنولوژی.ســاخت.پنل.های.کامپوزیت.به.منظور.

ساخت.ســریع.واحدهای.مســکونی.در.منطقه.زلزله.زده.
کرمانشاه.اعالم.آمادگی.کرد.

به.گزارش.ایســنا،.در.همین.رابطه.محمد.رادمهر،.مدیر.

اجرایــی.کانادا،.اعالم.کرد:.متاســفانه.زلزله.اخیر.در.غرب.

ایران.که.باعث.از.بین.رفتن.تعداد.زیادی.از.هموطنان.شد،.

نیاز.هرچه.بیشتر.ایران.را.به.استفاده.از.تکنولوژی.های.نوین.

نشــان.می.دهد..ما.نیز.تالش.می.کنیم.بیشتر.از.آنچه.ایران.

را.به.عنوان.مقصدی.برای.کاالهای.کانادا.در.نظر.بگیریم،.
بتوانیم.سهمی.در.گسترش.چرخه.تولید.داشته.باشیم.

وی.گفــت:.انجمــن.بازرگانــان.کانــادا.و.ایــران.در.

مذاکراتی.با.چندین.شــرکت.فعال.زیر.مجموعه.سازمان.

ملی.توســعه.و.تحقیقات.کانادا.توانسته.موافقت.صادرات.

چندیــن.تکنولوژی.را.به.ایران.بگیرد؛.تکنولوژی.هایی.که.

در.حال.حاضر.در.کانادا.از.آنها.اســتفاده.می.شــود.که.از.

جمله.آنها.می.توان.به.ماشین.آالت.ساخت.نوین.پنل.های.

کامپوزیت.اشاره.کرد.که.مزیت.های.زیادی.مانند.سرعت.

باالی.ساخت،.سبکی.باال.که.باعث.امنیت.در.هنگام.بروز.

زلزله.می.شــود،.تطبیق.با.هر.نوع.شــرایط.آب.و.هوایی،.
صرفه.جویی.در.انرژی.و.مقاومت.باال.دارد.

وی.در.مــورد.زمــان.الزم.بــرای.ســاخت.واحدهای.

مسکونی.با.اســتفاده.از.این.پنل.ها.گفت:.پس.از.بررسی.

کارشناسی.توســط.کارخانه.های.صاحب.تکنولوژی.باید.

گفت.که.قابلیت.ســاخت.بیش.از.15.هزار.واحد.مسکونی.

ظرف.مدت.60.هفته.با.احتســاب.ارسال.ماشین.آالت.به.

همراه.تکنولوژی.الزم.میسر.اســت..این.نوع.تکنولوژی.

به.صــورت.ثبت.اختراع.و.مالکیــت.جهانی.تنها.در.اختیار.

کانــادا.قراردارد.که.این.شــرکت.موافقت.خــود.را.برای.

بازســازی.غرب.ایران.به.انجمن.بازرگانان.کانادا.و.ایران.
اعالم.کرده.است.

به.گفته.وی،.این.تکنولوژی.سابق.بر.این.در.پروژه.های.

کانــادا،.آمریکا،.قطر،.بحرین،.مکزیــک.و.هایتی.پس.از.

زلزله.در.آن.کشورها.اجرا.شده.و.در.برخی.از.این.کشورها.
نیز.در.حال.اجرا.است.

رادمهر.در.ادامه.با.اشاره.به.مبحث.آب.اظهار.کرد:.یکی.

دیگر.از.مشکالت.به.وجود.آمده.در.سال.های.اخیر.بحران.

آب.در.جنوب.ایران.اســت.که.در.همین.رابطه.نیز.انجمن.

توانسته.تکنولوژی.آب.شــیرین.کن.منحصر.به.فردی.را.

برای.ایران.در.اختیار.بگیرد..این.تکنولوژی.متعلق.به.یکی.

از.شــرکت.های.زیر.مجموعه.سازمان.توسعه.و.تحقیقات.

کاناداست.که.پس.از.مطالعات.و.بررسی.های.الزم.کامال.
قابلیت.راه.اندازی.آن.در.جنوب.ایران.فراهم.است.

وی.یکی.از.ویژگی.های.منحصر.به.فرد.این.تکنولوژی.

را.اســتفاده.از.سیستم.خورشــیدی.برای.تامین.برق.آن.

دانست.و.گفت:.یکی.از.مناسب.ترین.مناطق.برای.استقرار.

این.تکنولوژی.منطقه.چابهار.است.که.امیدواریم.با.توجه.

به.نیازهای.این.تکنولوژی.امکان.استفاده.از.آن.در.ایران.
فراهم.شود.

به.گفته.وی،.بر.اســاس..توافقات.صورت.گرفته،.طرف.

کانادایی.نیز.خود.تمایل.به.شــراکت.در.این.پروژه.را.دارد.

و.به.همین.منظور.هیچ.هزینه.ای.بابت.انتقال.آن.دریافت.

نمی.کنــد،.بلکه.نیازمند.ارائــه.تضامین.الزم.برای.اجرای.
کامل.آن.است.

  پنل های کامپوزیت؛ راهکار ساخت سریع مسکن در مناطق زلزله زده

پنجره.ایرانیان؛.بررســی.ها.از.آمار.معامالت.مسکن.شهر.تهران.حاکی.از.آن.است.که.رونق.

خفیف.مسکن.از.طریق.قشر.متوسط.در.مناطق.شمال.غرب،.شمال.شرق.و.جنوب.شرق.تهران.
با.تمرکز.بر.روی.خانه.های.کمتر.از.490.میلیون.تومان.در.حال.کلید.خوردن.است.

به.گزارش.ایسنا،.آمارهای.ارائه.شده.از.معامالت.مسکن.شهر.تهران.در.مهرماه.سال.جاری.

نشــان.می.دهد.واحدهای.دارای.ارزش.کمتر.از.490.میلیون.تومان.ســهم.67.9.درصدی.از.

معامالت.مســکن.را.به.خــود.اختصاص.داده.اند..این.نمایه.حاکی.از.آن.اســت.که.پیش.رونق.

مســکن.از.طریق.اقشار.متوسط.که.در.دو.سوی.شــمال.شرق.و.شمال.غرب.پایتخت.زندگی.

می.کنند.در.حال.رقم.خوردن.است..از.سوی.دیگر.ساکنان.مناطق.10،.14.و.15.جنوب.تهران.
در.این.فرآیند.نقش.بازوی.دوم.را.دارند.

بر.اســاس.گزارش.دفتر.برنامه.ریزی.و.اقتصاد.مســکن،.در.مهرماه.امسال.منطقه.پنج.17.3.

درصد.از.کل.معامالت.شــهر.تهران.را.به.خود.اختصاص.داد..پس.از.آن.منطقه.چهار.با.11.2.

درصد،.منطقه.دو.با.10.درصد،.منطقه.هشــت.با.6.5.درصد،.منطقه.14.با.6.2.درصد.و.منطقه.

10.با.5.3.درصد.در.رتبه.های.بعدی.قرار.گرفتند..مناطق.14.و.15.در.مهرماه.امســال.مجموعا.
10.5.درصد.از.کل.معامالت.تهران.را.در.بر.گرفته.اند.

البته.معامالت.در.منطقه.یک.نیز.تا.حدودی.نســبت.به.پارســال.بیشتر.شده.است..منطقه.

یک.هم.اکنون.4.6.درصــد.از.کل.معامالت.تهران.را.در.بر.می.گیرد.که.افزایش.0.8.درصدی.

را.نســبت.به.مدت.مشابه.سال.قبل.نشان.می.دهد..این.منطقه.هم.اکنون.رتبه.هشتم.را.از.نظر.
تعداد.معامالت.در.شهر.تهران.به.خود.اختصاص.داده.است.

از.ســوی.دیگر.توزیع.تعداد.معامالت.بر.حسب.ارزش.واحدها.نشان.می.دهد.67.9.درصد.از.

کل.معامالت.در.رده.کمتر.از.490.میلیون.تومان.انجام.می.شــود..در.این.بین.خانه.های.160.

تا.190.میلیون.تومان.با.7.3.درصد.باالترین.ســهم.معامالت.را.دارند..بعد.از.آن.آپارتمان.های.

130.تا.160.میلیون.تومان.با.ســهم.7.درصد،.واحدهای.100.تا.130،.220.تا.250.و.250.تا.

280.تومــان.هریک.با.5.5.درصد.در.رتبه.های.بعدی.قرار.دارند..کمترین.ســهم.به.واحدهای.

کمتر.از.70.میلیون.تومان.با.0.2.درصد.مربوط.می.شود..نکته.قابل.توجه.دیگر.این.که.خانه.های.

دارای.ارزش.بیــش.از.970.میلیون.تومــان.در.مجموع.9.6.درصد.از.کل.معامالت.پایتخت.را.

در.بر.گرفته.اند.
اما.توزیع.تعداد.معامالت.از.نظر.قیمت.یک.متر.مربع.حاکی.از.آن.است.که.واحدهای.متری.
3.تا.3.5.میلیون.تومان.با.ســهم.11.3.درصد.در.رتبه.اول.قرار.دارند..بعد.از.آن.واحدهای.2.5.
تــا.3.میلیون.تومان.بــا.10.7.درصد،.واحدهای.3.5.تا.4.میلیون.تومــان.با.10.2،.بیش.از.8.
میلیــون.تومان.با.10.2.و.بین.4.تا.4.5.میلیون.تومان.با.9.3.درصد.رتبه.های.بعدی.را.به.خود.

اختصاص.داده.اند.
در.هفت.ماهه.ابتدای.ســال.جاری.45.هزار.و.808.معامله.مسکن.در.کل.شهر.تهران.انجام.
شده.که.افزایش.6.3.درصدی.نسبت.به.مدت.مشابه.سال.قبل.را.نشان.می.دهد..متوسط.قیمت.
مســکن.پایتخت.نیز.در.هفت.ماهه.امســال.4.میلیون.و.580.هزار.تومان.بوده.که.6.3.درصد.

باالتر.از.مدت.مشابه.سال.قبل.بوده.است.
ارزش.کل.معامالت.شــهر.تهران.در.هفت.ماهه.ابتدای.سال.جاری.41.هزار.و.620.میلیارد.

تومان.بوده.که.رشد.16.8.درصدی.را.نسبت.به.هفت.ماهه.سال.1395.نشان.می.دهد.
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پنجره.ایرانیان؛.در.جریان.افتتاح.3006.واحد.مســکن.مهر.

شهر.پردیس،.مدیرعامل.عمران.پردیس.از.سرعت.پایین.ارائه.
خدمات.زیربنایی.و.روبنایی.گالیه.کرد.

به.گزارش.ایســنا،.افتتاح.3006.واحد.مســکن.مهر.شهر.

جدیــد.پردیس.بــا.درددل.های.مدیرعامل.شــرکت.عمران.

پردیس.همــراه.بود.که.از.آماده.نبــودن.خدمات.زیربنایی.و.
روبنایی.مسکن.مهر.این.شهر.گالیه.داشت.

شروع.افتتاح.با.حضور.در.مدرسه.حکیم.ابوالقاسم.فردوسی.

همراه.بود،.ســعید.غفوری.با.اشــاره.به.افتتاح.این.مدرســه،.

گفت:.دانش.آموزانی.که.در.آینده.اینجا.درس.می.خوانند.هیچ.

تقصیری.ندارند.که.چه.کسی.بنای.مسکن.مهر.را.گذاشته.یا.

چرا.پروژه.طوالنی.شــده.اســت،.آنها.آینده.سازان.این.کشور.
هستند.و.مشکالت.ما.نباید.به.آنها.ارتباط.پیدا.کند.

وی.با.بیان.اینکه.قبل.از.ما.18.مدرســه.در.پردیس.ساخته.

شــده.بود،.گفت:.بعد.از.اینکه.مســئولیت.را.تحویل.گرفتیم.

هشت.مدرسه.را.نیز.ساختیم..25.مدرسه.نیز.در.دست.احداث.

داریم.اما.ســرریز.جمعیت.در.همین.فاز.ســه.کــه.امروز.دو.

مدرســه.فردوســی.و.رودکی.را.در.آن.افتتاح.می.کنیم.باعث.
شده.مدارس.دو.شیفته.فعالیت.کنند.

غفوری.اذعان.کرد:.ما.یک.بار.ظلم.کردیم.که.یک.پروژه.را.

شتاب.زده.آغاز.کردیم.ولی.باید.به.هر.حال.آن.را.جمع.و.جور.

کنیم..تنها.کاری.که.االن.باید.بکنیم.این.اســت.که.سرعت.

خدمات.را.باال.ببریم.و.کیفیت.را.افزایش.دهیم..همکاران.من.

واقعا.شبانه.روز.تالش.می.کنند.اما.من.هنوز.راضی.نیستم.
مدیرعامل.شــرکت.عمران.شــهر.جدید.پردیس.تصریح.
کرد:.با.وجود.فشــارهای.زیادی.که.بــه.پیمانکاران.آورده.ایم.
تازه.توانســته.ایم.24.هزار.و.600.واحد.را.تحویل.دهیم.یعنی.
حدود.یک.ســوم.از.کل.واحدهای.مسکن.مهر.پردیس..باید.
واقعیت.ها.را.به.مــردم.بگوییم..مردم.خیلــی.صبور.و.فهیم.

هستند.و.ما.شرمنده.آنها.هستیم.
وی.ایــن.را.هم.گفت.که.در.فاز.9.جدید.و.قدیم.واحدهایی.
را.آماده.افتتاح.داریم.که.گاز.آنها.وصل.نشــده.و.اگر.این.کار.

انجام.می.شد.امروز.می.توانستیم.آنها.را.افتتاح.کنیم.
غفوری.با.بیان.اینکه.38.هزار.واحد.مسکن.مهر.در.پردیس.
به.مرحله.نازک.کاری.رســیده،.گفت:.اگر.یکسری.منابع.مالی.
در.جهت.تامین.خدمــات.زیربنایی.و.روبنایی.تامین.شــود،.

افتتاح.های.آینده.به.سرعت.انجام.خواهد.شد.
در.ادامه.حبیب.اهلل.طاهرخانی.مدیرعامل.شــهرهای.جدید.
گفت:..موضوع.مسکن.مهر.صرفا.ساخت.واحدهای.مسکونی.
نیست..بخش.عمده.ســاختمان.ها.به.پایان.رسیده.اما.مساله.
اصلی.به.محوطه.سازی،.آماده.ســازی،.تامین.زیرساخت.ها.و.

خدمات.روبنایی.مربوط.می.شود.
وی.خاطرنشــان.کرد:.متاسفانه.از.ابتدای.این.طرح.منابعی.
برای.این.خدمات.پیش.بینی.نشــده.بود..آورده.متقاضیان.هم.

نمی.توانست.این.نوع.هزینه.ها.را.پوشش.دهد.
مدیرعامل.شرکت.عمران.شهرهای.جدید.با.اشاره.به.وعده.

دولت.قبل.مبنی.بر.اینکه.مســکن.مهــر.را.18.یا.24.ماهه.

تحویل.می.دهیم،.گفت:.با.این.وعده.وارد.فرآیند.شــده.اند.اما.

مشــکالت.به.مرور.خود.را.نشــان.داد.با.این.وجود.شرکت.

عمران.حداکثر.توان.خود.را.برای.افتتاح.ســایت.های.مسکن.
مهر.به.کار.می.برد.

وی.افزود:.همین.دو.مدرســه.ای.که.امروز.افتتاح.می.کنیم.

حدود.10.میلیارد.تومان.هزینه.برده.اســت..حدود.30.مدرسه.

دیگــر.نیاز.داریم.که.150.میلیــارد.تومان.پول.نیاز.دارد،..این.

نشان.می.دهد.پروژه.ای.آغاز.شده.که.حیطه.آن.بسیار.گسترده.

است.و.نیاز.به.منابع.مالی.گسترده.دارد..طاهرخانی.تاکید.کرد:.

مــا.تعهد.خدمات.روبنایی.را.می.پذیریــم،.باید.محیط.زندگی.
مناسبی.را.برای.ساکنان.ایجاد.کنیم.

مدیرعامل.شرکت.عمران.شهرهای.جدید.ادامه.داد:.فقدان.

خدمات،.کیفیت.زندگی.را.در.این.ســایت.ها.کاهش.می.دهد..

همین.کسانی.که.برای.تحویل.واحد.به.ما.فشار.می.آورند.اگر.

بدون.خدمات.در.این.واحدها.ســاکن.شــوند.متضرر.خواهند.

شد..وی.با.بیان.اینکه.بسیاری.از.سایت.های.مسکن.مهر.30.

درصد.ســاکن.شده.اند،.گفت:.علت.این.موضوع.این.است.که.
خدمات.ایجاد.نشده.است.

طاهرخانی.یادآور.شــد:.همه.منابع.مالی.مسکن.مهر.همان.

50.هزار.میلیارد.تومان.و.آورده.مردم.بود.اما.خوشبختانه.سال.

گذشته.دولت.هزار.میلیارد.تومان.در.اختیار.پروژه.های.مسکن.
مهر.قرار.داد.

پنجره.ایرانیان؛.با.تایید.صحت.انتخابات.اتحادیه.مشاوران.امالک.توسط.کمیسیون.

نظارت.بر.انتخابات.اتحادیه.های.صنفی.شــهر.تهران،.خســروی.ریاست.اتحادیه.را.
برعهده.گرفت.

به.گزارش.ایسنا،.کمیســیون.نظارت.بر.انتخابات.اتحادیه.های.صنفی.شهر.تهران،.

با.رد.اعتراضات.برخی.کاندیداها.بر.صحت.انتخابات.اتحادیه.مشــاوران.امالک.صحه.

گذاشــت.و.نتایج.آن.را.بدون.هرگونه.تغییــری.تایید.کرد..بدین.ترتیب.مصطفی.قلی.
خسروی.بر.مسند.ریاست.اتحادیه.امالک.تکیه.زد.

انتخابات.اتحادیه.مشــاوران.امالک.تهران.روز.22.آبان.ماه.سال.جاری.برگزار.شد.

که.در.نتیجه.آن.مصطفی.قلی.خســروی.با.کسب.2405.رای.باالتر.از.حسام.عقبایی.

که.2073.رای.کســب.کرده.بود.قرار.گرفت.و.با.توجه.بــه.اینکه.طبق.قانون.جدید.

اصناف،.انتخابات.داخلی.هیات.مدیره.دیگر.برگزار.نمی.شود،.خسروی.از.سوی.اعضای.
صنف.مشاوران.امالک.به.عنوان.ریاست.این.اتحادیه.انتخاب.شد.

بــه.دنبال.آن.برخی.اعضای.شــرکت.کننده.با.اســتفاده.از.حــق.قانونی.خود.72.

ســاعت.بعد.از.برگزاری.انتخابات.اتحادیه.امالک.که.برای.اولین.بار.به.صورت.تمام.

الکترونیک.برگزار.شــده.بود.اعتراض.کردند.که.با.توجه.به.همزمانی.آن.با.زمین.لرزه.

کرمانشاه.و.مشــغله.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت،.رسیدگی.به.اعتراضات.مقداری.

طول.کشــید..با.این.وجود.وزارتخانه.پس.از.رسیدگی.به.اعتراضات،.امروز.نتایج.این.
انتخابات.را.تایید.کرد.

همچنین.شنیده.می.شود.که.اعتراض.بعضی.اعضای.اتحادیه.های.طال.و.پالستیک.

و.نایلون.نیز.رد.شده.و.نتایج.آنها.نیز.مورد.تایید.قرار.گرفته.است.
خســروی.رییس.منتخب.اتحادیه.امالک.در.این.خصوص.به.ایسنا.گفت:.اعتراض.

حق.قانونی.اعضا.و.نمودی.از.دموکراسی.است.
.با.این.حال.امیدوارم.پس.از.اعالم.نتایج،.اعضا.در.یک.فضای.همدالنه.به.اعضای.

منتخب.هیات.مدیره.کمک.کنند.
وی.افزود:.انتخابات.به.پایان.رسیده.و.از.این.پس.انتظار.این.است.تک.تک.اعضای.
فهیم.صنف.اتحادیه.مشــاوران.امالک.در.جهت.تعالی.صنف.و.برنامه.هایی.که.ارائه.

کردیم.به.کمک.ما.بیایند.
رییس.منتخب.اتحادیه.امالک.با.اشــاره.به.برنامه.های.خود.گفت:.از.جمله.اهداف.
کوتــاه.مدت.ما.پیشــنهاداتی.در.جهت.اصالح.مالیات.بــر.ارزش.افزوده،.تقویت.کد.
رهگیری،.ارتقای.سیســتم.آموزشــی،.تالش.برای.بهبود.وضعیت.معیشــتی.اعضا،.

پیگیری.لغو.ماده.62.و.اصالح.قانون.پیش.فروش.است.
خســروی.خاطرنشان.کرد:.امیدوارم.ماده.62.همان.طور.که.در.برنامه.توسعه.پنجم.

رد.شده.بود،.با.پیگیری.اتحادیه.انشاءاهلل.این.بار.هم.لغو.شود.
بنابراین.گزارش،.روز.22.آبان.ماه.ســال.جاری.انتخابات.اتحادیه.مشاوران.امالک.
برگزار.شــد.که.طی.آن.به.ترتیب.مصطفی.قلی.خسروی.2405.رأی،.حسام.عقبایی.
2073.رای،.عبــداهلل.فرجــی.1449.رای،.علی.اصغر.مرادزاده.1126.رای،.نســرین.
آبی.ور.1088.رای،.احمد.آذری.1029.رای،.ســعید.لطفی.862.رای.به.دست.آوردند..

محمدصادق.کاشانی.نیز.به.عنوان.بازرس.انتخاب.شد.

  درددل های مدیرعامل عمران پردیس در جریان مراسم افتتاح

  ریاست خسروی بر اتحادیه امالک تایید شد
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پنجره.ایرانیان؛.معاون.وزیــر.صنعت،.معدن.و.تجارت.از.

اختصاص.10.هزار.میلیارد.تومان.برای.بازسازی.و.نوسازی.

صنایع.خبر.داد.و.گفت:.سال.گذشته.23.هزار.واحد.تولیدی.
در.حوزه.کشاورزی.و.صنعت.و.معدن.به.مدار.تولید.برگشتند.

به.گزارش.ایســنا،.ســید.محمود.نوابی.در.دومین.کنگره.

سراسری.نشــان.شایســته.ملی،.اظهار.کرد:.سال.گذشته.

16.هزار.میلیارد.تومــان.در.اختیار.وزارت.صنعت،.معدن.و.

تجارت.قرار.گرفت.که.توانســتیم.23.هزار.واحد.تولیدی.در.

حوزه.های.کشاورزی.و.صنعت.و.معدن.را.برگردانیم.
وی.افزود:.هدف.این.بود.که.واحد.تســهیالت.را.بگیرند.
کــه.دوباره.به.مدار.تولید.برگردند..امســال.این.رقم.به.30.
هزار.میلیارد.تومان.رســیده.است.و.10.هزار.میلیارد.تومان.
برای.بازسازی.و.نوسازی.صنایع.اختصاص.پیدا.کرده.است.
معاون.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.گفت:.در.حال.حاضر.
85.هزار.واحد.تولیدی.در.کشــور.به.نوســازی.و.بازسازی.
نیاز.دارند..امســال.اعالم.شده.صنوف.تولیدی.و.معادن.هم.
می.تواننــد.ثبت.نام.کنند.و.اگر.کمبود.اعتباری.حاصل.شــد.
بانک.ها.هم.به.کمک.بیایند،.ولی.حقیقتا.با.ســود.18.درصد.

واحدهای.تولیدی.نمی.توانند.دوام.بیاورند.
نوابی.با.اشــاره.به.دومین.کنگره.سراسری.نشان.شایسته.
ملی.ادامه.داد:.کارآفرینانی.که.امروز.نشان.می.گیرند.باید.از.
شان.ویژه.اجتماعی.برخوردار.باشند،.چون.اگر.قبول.کردیم.
کارآفرینان.شایسته.ای.هســتند.باید.آنها.را.حمایت.کنیم.و.
برایشــان.امتیاز.قائل.شــویم..این.طور.نباشد.که.در.مسیر.
کارآفرینی.یا.گرفتن.تســهیالت.از.آن.ها.ضامن.بخواهیم.و.

قوانین.و.شرایط.سختی.پیش.پای.آن.ها.بگذاریم.
رئیس.سازمان.حمایت.مصرف.کنندگان.و.تولیدکنندگان.
ادامه.داد:.کسانی.که.امروز.این.نشان.ها.را.می.گیرند.تازه.به.
بلوغ.و.تکلیف.رسیده.اند.و.کارشان.سخت.تر.می.شود،.چون.
سطح.انتظار.مردم.و.جامعه.از.این.فرهیختگان.باال.می.رود.

و.به.همان.نسبت.مسئولیت.آن.ها.بیشتر.می.شود.

  ۲۳ هزار واحد اقتصادی به مدار تولید برگشتند

پنجره.ایرانیان؛.محتمل.ترین.ســناریو.برای.آینده..بازار.مســکن.این.اســت.که.رشد.قیمت.
مسکن.در.هر.فصل.تقریبا.به.اندازه.تورم.در.آن.فصل.خواهد.بود.

به.گزارش.ایســنا،.بهروز.ملکی،.کارشناس.بازار.مسکن،.سه.شنبه.شب.)7.آذر(.در.برنامه.

تلویزیونی.»آینده.بازار.مسکن«.که.با.حضور.چهار.تن.از.فعاالن.بخش.مسکن.برگزار.شد،.

اظهار.کرد:.اگر.سیاست.های.دولت.در.حوزه.پولی.مخصوصا.نرخ.های.سود.بانکی.تغییر.کند،.

حتما.بازار.مســکن.دچار.تحوالتی.خواهد.شــد؛.اما.محتمل.ترین.سناریو.برای.بازار.مسکن.

این.اســت.که.رشد.قیمت.مســکن.در.هر.فصل.تقریبا.به.اندازه.تورم.در.آن.فصل.خواهد.

بود..کما.این.که.رشــد.قیمت.مســکن.در.پاییز.حدود.10.درصد.بوده.و.تورم.هم.حدود.10.

درصد.بوده.اســت..انتظار.ما.بر.این.نیست.که.در.ادامه.سال.قیمت.مسکن.10.درصد.دیگر.
افزایش.پیدا.کند.

در.ادامه.میزگرد.به.سیاســت.های.دولت.در.حوزه.مسکن.پرداخته.شد..بهروز.ملکی.در.این.

خصــوص.اظهار.کرد:.اگر.فکر.می.کنیم.فقــط.با.پمپاژ.پول.در.یک.حوزه.می.توانیم.کار.انجام.

دهیم.اشــتباه.است؛.نتیجه.اش.را.هم.در.گذشته.دیده.ایم..این.که.فکر.کنیم.دولتی.موفق.است.

که.بیشــتر.مسکن.تولید.کند،.اشــتباه.فکر.کرده.ایم..در.دوره.ای.40.درصد.پایه.پولی.کشور.را.

صــرف.یک.پروژه.کردند..این.که.لزوما.فکر.کنیم.وظیفه.دولت.این.اســت.که.آجر.روی.آجر.
بگذارد.به.اعتقاد.من.اشتباه.است.

وی.با.دفاع.از.عملکرد.دولت.های.یازدهم.و.دوازدهم.در.بخش.مســکن.خاطرنشــان.کرد:.

در.کدام.دولت.اوراق.رهنی.منتشــر.شد؟.کدام.دولت.بانک.مسکن.را.توسعه.ای.کرد؟.صندوق.
زمین.و.ساختمان.در.کدام.دولت.راه.اندازی.شد؟

همچنین.جمشید.برزگر.ـ.رئیس.کانون.انبوه.سازان.ـ.در.این.خصوص.گفت:.در.دولت.قبل.

پس.از.این.که.4.ســال.از.شروع.به.کار.مسکن.مهر.گذشته.بود،.فقط.3.درصد.پیشرفت.کرده.

بودند.که.از.من.دعوت.کردنــد.و.گفتند.پول.برای.ادامه.پروژه.نداریم..من.گفتم.همکاران.ما.

ســرمایه.گذاری.می.کنند.به.شرطی.که.شــما.تسهیالت.بدهید..ما.به.این.طرح.ورود.کردیم.و.
آن.را.راه.انداختیم.

.اظهار.کرد:.خوشبختانه. .رئیس.اتحادیه.مشاوران.امالکـ. در.ادامه.برنامه،.حســام.عقباییـ.

یکی.از.پیش.بینی.ها،.بازگشت.رونق.به.بازار.مسکن.بود.که.در.سال.1396.در.حال.رقم.خوردن.

است..البته.نمی.توان.تعبیر.رونق.را.به.کار.برد.اما.شاهد.رشد.معامالت.مسکن.در.سال.جاری.

بودیم..با.توجه.به.عدم.توازن.بین.عرضه.و.تقاضا.و.همچنین.کاهش.سود.بانکی،.پیش.بینی.ها.

بر.این.بود.که.در.نیمه.دوم.ســال.1396.عالوه.بر.افزایش.نقل.و.انتقاالت،.شاهد.رشد.قیمت.

مسکن.در.حد.تورم.باشیم..البته.ما.پیش.بینی.می.کردیم.که.حداکثر.تا.سقف.10.درصد.تا.پایان.
سال.اتفاق.بیفتد.ولی.این.اتفاق.در.آبان.ماه.افتاد.

وی.ادامه.داد:.ســوالی.که.ممکن.اســت.بینندگان.داشته.باشــند.این.است.که.نکند.قیمت.

مســکن.بیش.از.این.باال.برود..با.این.که.معتقدم.مســیر.عبور.از.رکــود.را.طی.می.کنیم.ولی.

ســونامی.قیمت،.جهش.یا.رشــد.نامتعارف.را.نخواهیم.داشــت..بازار.مسکن.بازار.دیرپذیری.

اســت،.لذا.حداکثر.رشد.قیمت.مســکن.را.در.نیمه.دوم.در.حد.10.درصد.نسبت.به.نیمه.اول.
پیش.بینی.می.کنیم.

ملکی.در.پاســخ.به.این.ســوال.که.آیا.افزایش.هزینه.های.ساخت.وســاز.و.از.سوی.دیگر.

کاهش.قدرت.خرید،.بازار.مســکن.را.به.سمت.رکود.تورمی.سوق.نمی.دهد؟.تصریح.کرد:.در.

حوزه.مســکن.طبیعتا.باید.انتظار.داشته.باشیم.که.در.بعضی.حوزه.ها.شاهد.افزایش.باشیم.ولی.
همچنان.میزان.افزایش.قیمت.در.نهاده.های.تولید.مسکن.کمتر.از.میانگین.شاخص.کل.است.

  رشد قیمت مسکن به اندازه تورم پیش بینی می شود

12
ه.3

ـار
شم

...
.96

ی.
..د

هم.
ازد
ل.ی

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

64



ساز
ت و 

اخ
رس

بـا
اخ

پنجره.ایرانیان؛.بانک.مســکن.خبر.داده.که.فعاالن.بازار.

مســکن.از.افزایش.ورود.متقاضیان.جدید.به.بازار.مسکن.

برای.خرید.واحدهای.مســکونی.»کوچک«.و.»متوســط.
متراژ«.خبر.داده.اند.

.به.گزارش.ایسنا،.بنابر.اعالم.بانک.مسکن،.واسطه..های.

فروش.مسکن.و.فعاالن.بازار.معامالت.امالک.شهر.تهران.

بــا.بیان.اینکه.طی.روزهای.اخیر.موج.تازه..ای.از.متقاضیان.

خریــد.مســکن.وارد.بازار.شــده.و.هم.اکنــون.در.مرحله.

تحقیقات.اولیه.برای.اطالع.از.ســطح.قیمت.ها.و.جزییات.

مربوط.به.نحوه.خرید.واحدهای.مســکونی.در.استطاعت.و.

مورد.نیاز.خود.هستند،.از.تاثیر.تصویب.پرداخت.تسهیالت.

جدید.مسکن.طی.روزهای.گذشته.بر.افزایش.تقاضا.برای.
خرید.مسکن.خبر.دادند.

در.حالی.که.هفته.گذشــته.مدیران.این.بانک.شــرایط.

دریافت.تســهیالت.جدید.برای.متقاضیان.خرید.واحدهای.

مســکونی.را.اعالم.کردند،.برخی.از.متقاضیان.بالقوه.خرید.

مسکن.به.جمع.متقاضیان.حاضر.در.بازار.ملک.برای.خرید.

آپارتمان..های.مسکونی.اضافه.شدند..تعداد.عمده..ای.از.این.

دسته.متقاضیان.افرادی.هستند.که.فاقد.مسکن.ملکی.بوده.

و.قصد.خرید.از.بازار.مسکن.داشتند.و.حتی.قبل.از.تصویب.

و.ابالغ.سقف..های.قبلی.وام.خرید.مسکن.قبل.از.راه..اندازی.

صندوق.پس.انداز.یکم.یا.افزایش.ســقف.تسهیالت.خرید.

مســکن.از.محل.اوراق.در.صندوق.هــای.دیگر.پس..انداز.

بانک.مســکن.برای.دریافت.تسهیالت.20.میلیون.تومانی.

ســپرده.گذاری.کرده.بودند،.اما.به.دلیل.از.بین.رفتن.میزان.

مطلوب.اثربخشی.مبلغ.این.تسهیالت.برای.خرید.آپارتمان،.

عمال.این.تســهیالت.را.دریافت.نکــرده.و.موفق.به.خرید.
مسکن.نشده.بودند.

بانک.مســکن.هفته.گذشــته.اعالم.کرد.برای.حمایت.

از.ایــن.گــروه.متقاضیان،.صاحبان.امتیاز.تســهیالت.20.

میلیون.تومانــی.از.محل.ســپرده.گذاری.در.صندوق..های.

پس..انداز.بانک.مســکن.می.توانند.عالوه.بر.تسهیالت.20.

میلیون.تومانی.ناشــی.از.سپرده..گذاری.در.این.صندوق..ها،.

20.میلیــون.تومان.دیگر.به.صورت.آنــی.و.بدون.نیاز.به.

ســپرده.گذاری.و.یا.خرید.اوراق.حق.تقدم،.تســهیالت.از.

بانک.مســکن.دریافــت.کنند؛.این.درحالی.اســت.که.در.

صورت.تمایل.متقاضیان.به.دریافت.تسهیالت.60.میلیون.

تومانی،.این.گروه.از.افراد.قادرند.مابه.التفاوت.تسهیالت.40.

میلیون.تومانی.با.تسهیالت.60.میلیون.تومانی.)20میلیون.
تومان.دیگر(.را.با.خرید.اوراق.تامین.کنند..

به.این.ترتیب.این.گروه.از.متقاضیان.که.به.دلیل.بی.اثر.

شــدن.مبلغ.تســهیالت.20میلیون.تومانی.که.سال..های.

قبل.برای.دریافت.آن.در.بانک.مســکن.ســپرده.گذاری.

کرده.بودند،.عمال.این.تســهیالت.را.دریافت.نکرده.بودند.

با.حفظ.امتیازشــان.برای.دریافت.تســهیالت،.می..توانند.

به.ســقف.60.میلیون.تومانی.تســهیالت.خرید.مسکن.
دسترسی.داشته.باشند.

برآوردها.نشــان.می.دهد.با.توجه.به.اینکه.در.حال.حاضر.

متوســط.قیمت.هر.مترمربع.واحد.مسکونی.در.شهر.تهران.

4.میلیون.و700.هزار.تومان.اســت،.متقاضیان.به.پوشش.

مناســبی.از.تســهیالت.برای.خرید.آپارتمــان.در.مناطق.

معمولی.و.مصرفی.پایتخت.دسترسی.پیدا.کرده.اند..بر.این.

اســاس.و.در.حالیکه.متقاضیان.خرید.مســکن.برای.خرید.

یک.واحد.مســکونی.معمولی.50.متــر.مربعی.باید.مبلغی.

در.حدود.235.میلیون.تومان.)با.احتســاب.4.میلیون.و700.

هــزار.تومان.به.ازای.هرمترمربع.مســکن(.پرداخت.کنند،.

تســهیالت.انفرادی.خرید.مســکن.بیش.از.19.مترمربع.و.

تسهیالت.زوجین.خرید.مسکن.با.استفاده.از.اوراق.نزدیک.

بــه.30.مترمربــع.از.هزینه.خرید.این.واحــد.50.متری.را.

پوشــش.می.دهد..همچنین.متقاضیان.خریــد.واحدهای.

70.مترمربعی.درحالی.به.طور.متوســط.باید.329.میلیون.

تومانی.برای.خرید.واحد.مورد.نظرشــان.پرداخت.کنند.که.

تسهیالت.جدید.ســهم.مناسبی.از.پوشش.کمکی.را.برای.
خرید.آپارتمان.مورد.نظر.تامین.می..کند.

درحالی.که.مدیران.بانک.مسکن،.پیش.تر.از.این.تسهیالت.

به.عنوان.عامل.تسهیل.کننده.و.تسریع.کننده.جریان.رونق.

در.بازار.معامالت.واحدهای.مســکونی.یــاد.کرده.بودند.و.

یکــی.از.اهداف.تصویب.ســقف.جدید.تســهیالت.خرید.

مســکن.را.عالوه.برکمک.به.متقاضیان،.»سرعت.بخشی.

به.جریان.رونق«.در.بازار.مســکن.اعــالم.کردند؛.فعاالن.

واســطه..های.خریدوفروش.واحدهای.مسکونی.در.مناطق.

مصرفی.و.معمولی.پایتخت.اعالم.کرده.اند.که.اگرچه.تقاضا.

تحت.تاثیر.تصویب.سقف.جدید.وام.مسکن.افزایش.یافته.

اســت.و.انتظار.می..رود.در.روزهای.آینده.تعداد.بیشتری.از.

متقاضیان.مشمول.دریافت.این.تسهیالت.وارد.بازار.مسکن.

شــوند،.اما.در.عین.حال.به.هیچ.وجه.این.افزایش.تقاضا.به.

معنای.ورود.تقاضای.هجومی.به.بازار.مسکن.و.انتظار.برای.
افزایش.نامتعارف.سطح.قیمت..ها.نیست.

  اثر آنی تسهیالت جدید بر بازار مسکن

12
ه.3

ـار
شم

...
.96

ی.
..د

هم.
ازد
ل.ی

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

65



12
ه.3

ـار
شم

..9
ی.6

..د
هم.

ازد
ل.ی
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
ج

پن
ساز

ت و 
اخ

رس
بـا

اخ

66

پنجره.ایرانیان؛.بازار.مســکن.تهران.در.مسیر.تحرک.

نســبی.از.طریــق.افزایش.ســهم.فــروش.واحدهای.

قدیمی.ســاز.قرار.دارد؛.این.در.حالی.است.که.باال.بردن.

پیش.از.موعد.رقم.قیمت.پیشــنهادی.از.ســوی.برخی.
فروشندگان.در.این.بازار.خودنمایی.می.کند.

به.گزارش.ایســنا،.در.آبان.ماه.ســال.جاری.افزایش.

18.5.درصدی.معامالت.مســکن.شهر.تهران.در.حالی.

رقم.خورده.که.بخش.قابل.توجهی.از.این.رشــد.نسبی.

مربوط.به.سوق.یافتن.بازار.مسکن.به.سمت.واحدهای.

قدیمی.ســاز.برای.غلبه.بر.صعود.مالیم.قیمت.ها.بوده.

اســت؛.بنابراین.اگر.فروشــندگان.اقدام.به.دستکاری.

روند.طبیعی.بازار.کنند.خطــر.رکود.تورمی،.آینده.بازار.

مسکن.را.با.تهدید.مواجه.می.کند..بااین.وجود.بررسی.ها.

حاکی.از.آن.است.بعضی.فروشندگان.به.دنبال.دریافت.

نشانه.های.پیش.رونق.مسکن،.رقم.قیمت.پیشنهادی.را.

باال.برده.اند.که.این.تصمیم.می.تواند.تعادل.این.بازار.را.
به.هم.بریزد.

بعــد.از.آن.که.آبان.ماه.1395.فروش.واحدهای.کمتر.

از.5.سال.ســاخت.1.4.درصد.نســبت.به.سال.1394.

کاهش.یافت،.در.آبان.ماه.امســال.نیز.شاهد.افت.سهم.

درصد.واحدهای.نوســاز.در.بازار.خریدوفروش.مسکن.

شهر.تهران.بودیم؛.به.طوری.که.سهم.واحدهای.کمتر.از.

5.سال.کاهش.5.درصدی.را.نسبت.به.ماه.مشابه.سال.
قبل.تجربه.کرد.

در.مقابل.به.ســهم.فروش.واحدهــای.با.قدمت.6.تا.

10.ســال.0.7.درصد،.واحدهای.16.تا.20.ســال.4.3.

درصد.و.واحدهای.بیش.از.20.ســال.1.9.درصد.افزوده.

شــده.اســت..به.طورکلی.در.آبان.ماه.امسال.واحدهای.

6..ســال.به.بــاال.52.8.درصــد.از.کل.معامالت.را.به.

خود.اختصاص.دادند؛.درحالی.که.سال.گذشته.این.سهم.
47.8.درصد.بود.

ایــن.نمایه.می.توانــد.حاکی.از.آن.باشــد.که.قیمت.

مســکن.با.این.که.در.مســیر.صعود.مالیم.قرار.گرفته.

هنوز.با.ســقف.توان.تقاضای.مصرفــی.فاصله.دارد.و.

به.همین.جهت.مشــتریان.بالقوه.بازار.مسکن.برای.جا.

نماندن.از.مسیر.رشــد.قیمت.اقدام.به.خرید.واحدهای.

قدیمی.ســاز.می.کنند..در.این.معادله.دو.سر.برد،.بخش.

تقاضا.نیز.می.تواند.منتفع.شــود؛.به.شــرطی.که.در.دام.

رشد.لجام.گســیخته.ی.قیمت.گرفتار.نشود..بخصوص.

این.کــه.کارشناســان.می.گویند.با.توجه.بــه.مازاد.4.7.

میلیونی.مسکن.در.کل.کشور،.این.بخش.شرایط.رونق.
دهه.های.گذشته.را.ندارد.

طی.پنج.ســال.گذشــته.به.دلیل.این.که.معموال.بازار.

مسکن.نسبت.به.ســه.بازار.رقیب.یعنی.طال،.بورس.و.

دالر،.بازدهی.کمتری.داشته.از.تقاضای.سوداگری.خالی.

شده.است؛.اما.نشانه.های.ورود.سفته.بازان.برای.غلبه.بر.

تورم.از.طریق..خرید.دارایی.های.ثابت.دیده.می.شــود..

دریافــت.اطالعات.از.واســطه.های.ملکی.حاکی.از.آن.

است.که.با.توجه.به.باال.رفتن.قیمت.پیشنهادی.و.پایین.

آمدن.رقم.تخفیف،.بازار.مســکن.آماده.ی.دست.اندازی.
توسط.سرمایه.گذاران.غیرمصرفی.است.

طبق.گزارش.بانک.مرکزی،.تعداد.معامالت.مســکن.

شــهر.تهران.در.آبان.ماه.14.هزار.و.800.واحد.بود.که.

نســبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.18.5.درصد.رشد.نشان.

می.دهد..متوســط.قیمت.نیز.متــری.4.میلیون.و.890.

هزار.تومان.بود.که.نسبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.10.9.
درصد.افزایش.یافته.است..

مطابق.معمول.واحدهای.کمتر.از.5.ســال.ساخت.با.

ســهم.47.2.درصد.بیشترین.فروش.را.داشتند.اما.سهم.

مذکور.در.مقایســه.با.آبان.ماه.سال.قبل.5.درصد.کمتر.
شده.است.

دراین.بیــن.واحدهای.60.تا.70.متر.با.ســهم.14.8.

درصد.از.کل.معامالت.باالترین.ســهم.را.داشــتند..به.

دنبــال.آن.واحدهای.50.تا.60.متر.با.13.5.و.واحدهای.

70.تا.80.متــر.با.13.درصد.در.رتبه.هــای.بعدی.قرار.

گرفتند..درمجموع.واحدهای.مسکونی.با.سطح.زیربنای.

کمتر.از.80.مترمربع.50.7.درصد.از.معامالت.انجام.شده.
در.آبان.ماه.را.به.خود.اختصاص.دادند.

شــرایط.موجود.حاکی.از.آن.است.واحدهای.لوکس.

و.نیمه.لوکس.هنوز.با.کســادی.بازار.مواجه.اند.و.رونق.

معامالت.مســکن.این.بار.قرار.اســت.از.ســمت.قشر.

متوســط.با.خرید.واحدهای.کوچک.و.میان.متراژ.انجام.

شــود..بر.این.اساس.بخش.عرضه.می.تواند.تمرکز.خود.

را.برای.ساخت.در.متراژهای.50.تا.100.متر.قرار.دهد؛.

اما.شواهد.نشان.می.دهد.با.این.که.70.درصد.معامالت.

مربوط.به.واحدهای.کمتر.از.100.متر.است،.70.درصد.

پروانه.های.ســاختمانی.برای.تولیــد.واحدهای.بیش.از.
100.متر.صادر.می.شود.

  خطر بازگشت رکود به بازار مسکن
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پنجره.ایرانیــان؛.پایــگاه.ملی.اطالع.رســانی.مناقصات.و.
مزایدات.کشور.راه.اندازی.شده.است.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.به.اســتناد.بند.»الف«.

ماده.)23(.قانون.برگزاری.مناقصات.مصوب.مجلس.شورای.

اســالمی.که.طی.نامه.شماره.67490.مورخ.26/11/1383.

توسط.ریاســت.محترم.جمهور.ابالغ.شد،.دولت.موظف.شد.

بانک.اطالعــات.و.پایگاه.ملی.اطالع.رســانی.مناقصات.را.

ایجاد.و.اطالعات.و.اســناد.کلیه.معامالت.اعم.از.مناقصه.و.
ترک.مناقصه.را.ثبت.و.در.اختیار.عموم.قرار.دهد.

بر.اســاس.بند.»الــف«.مــاده.)18(.آیین.نامــه.اجرایی.

نظــام.مستندســازی.و.اطالع.رســانی.مناقصــات.مصوبه.

شــماره.108972/ت.32960.ھ.مــورخ.1385/9/5.هیات.

محتــرم.وزیران،.ســازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی.کشــور.

موظف.گردیــد.نرم.افزار.موردنیاز.برای.ایجــاد.پایگاه.ملی.

اطالع.رســانی.مناقصات.را.به.منظور.ذخیره.ســازی.و.انتقال.

اطالعات.معامالت.در.دستگاه.های.موضوع.بند.»ب«.ماده.

)1(.قانون.برگــزاری.مناقصات.تهیه.و.راه.اندازی.کند..بدین.

منظور.سازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی.کشور.نسبت.به.ایجاد.

ایــن.پایگاه.اقدام.کرده.و.وظیفــه.راهبری.و.مدیریت.آن.را.
بر.عهده.دارد.

  راه اندازی پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور

پنجره.ایرانیان؛.هزینه.های.زندگی.در.کالن.شــهرها.تا.حدی.افزایش.پیدا.کرده.که.بنا.به.

اذعان.مدیرکل.دفتر.ســتاد.ملی.بازآفرینی.شهری،.در.شــهر.تهران "اتاق.نشینی".در.حال.
رواج.یافتن.است.

به.گزارش.ایســنا،.تراکم.جمعیتی،.نبود.شغل.مناســب،.باال.بودن.هزینه.های.معیشتی.و.

هزینه.های.مسکن.باعث.ایجاد.پدیده.ای.جدید.در.کالن.شهرها.شده.است..بنا.به.گفته.نریمان.

مصطفایی،.مدیرکل.دفتر.ستاد.ملی.بازآفرینی.شهری،.در.شهر.تهران،.اتاق.نشینی.رواج.پیدا.

می.کند..در.واقع.اسکان.نایابی.رخ.می.دهد.و.اقشاری.در.جامعه.داریم.که.بنا.به.دالیلی.حتی.
نمی.توانند.واحد.مسکونی.رو.به.نزول.هم.پیدا.کنند.تا.ساکن.شوند. 

از.ســوی.دیگر.بالغ.بر.19.میلیون.بدمســکن.در.کشــور.وجود.دارد.که.از.این.تعداد.11.

میلیون.نفر.حاشیه.نشــین.هستند..این.اقشار.غالبا.به.دلیل.توسعه.نامتوازن.و.مشکالت.ناشی.

از.فقر.در.حاشیه.شهرها.و.سکونتگاه.های.غیررسمی.زندگی.می.کنند..بر.اساس.آمار،.جمعیت.

حاشیه.نشــین.از.4.5.میلیــون.نفر.در.دولــت.اصالحات.به.10.تا.11.میلیــون.نفر.در.پایان.
دولت.های.نهم.و.دهم.رسیده.است.

دولت.تدبیر.و.امید.در.شــهریورماه.ســال.1393.سند.ملی.بازآفرینی.شهری.را.به.تصویب.

رســاند..بر.اساس.این.سند،.ستاد.بازآفرینی.شــهری.شکل.گرفت.و.متعاقب.آن،.جلسه.های.

ســتاد.در.تهران.با.حضور.وزیر.راه.و.شهرسازی.و.نمایندگان.بیش.از..19.دستگاه.اجرایی.و.

همچنین.در.تمام.استان.ها.با.حضور.استاندار.و.یا.معاون.وی.و.نمایندگان.همین.19.دستگاه.
و.به.همین.ترتیب.در.تمام.شهرستان.ها.تشکیل.شد.

مدیرکل.دفتر.ســتاد.ملی.بازآفرینی.شــهری.شــرکت.عمران.و.بهســازی.شهری.ایران.
حاشیه.نشینی.را.مولود.فقر.شهری.و.توسعه.نامتوازن.شهرها.دانست.

وی.با.بیان.اینکه.در.حاشیه.شهرها.یکسری.چالش.های.اجتماعی،.اقتصادی،.زیستی.وجود.

دارد،.تصریح.کرد:.طبیعی.اســت.در.جاهایی.که.برنامه.ریزی.شــده.نباشد.یکسری.مسائل.و.
مشکالت.را.هم.با.خودش.به.همراه.می.آورد.

مدیرکل.دفتر.ســتاد.ملی.بازآفرینی.شهری.وزارت.راه.و.شهرسازی.در.رابطه.با.مشکالت.

ســاکنان.این.مناطق.گفت:.در.گذشته.اغلب.ســاکنان.مناطق.حاشیه.نشین،.فقرای.روستاها.

بودند،.ولی.اآلن.بحث.جمعیتی.تغییر.رویه.داده.و.از.دهه.80.به.بعد.اکثر.مهاجران،.تهیدست.

شهری.به.این.مناطق.ورود.می.کنند..این.افراد.قادر.به.تهیه.مسکن.در.شهر.نیستند.و.در.این.
مناطق.سکنی.می.گزینند.

مصطفایی.تاکید.کرد:.به.دنبال.مقاوم.ســازی.و.ارتقای.این.مسکن.ها.هستیم،.معتقدم.باید.

شرایط.را.برای.افراد.منعطف.کنیم.تا.زمانی.که.شرایط.را.منعطف.نکنید.این.مسئله.ادامه.پیدا.
خواهد.کرد..فعال.مسکن.هایی.که.ساخته.شده.مد.نظر.ما.است.

مدیرکل.دفتر.ســتاد.ملی.بازآفرینی.شهری.با.اشــاره.به.اینکه.در.شهر.تهران.اتاق.نشینی.

در.حال.رواج.اســت،.متذکر.شد:.در.واقع.اسکان.نایابی.در.حال.رخ.دادن.است.و.اقشاری.در.

جامعه.داریم.که.بنا.به.دالیلی.حتی.نمی.توانند.واحد.مســکونی.رو.به.نزول.هم.پیدا.کنند.تا.
ساکن.شوند.

وی.به.عمده.ترین.مشــکالت.ناشــی.از.حاشیه.نشینی.اشــاره.کرد.و.گفت:.در.شهرستان.

بهارستان.یکی.از.مشکالت.ما.تراکم.جمعیتی.است.و.مشکل.دیگر.این.است.که.در.روستاها.

نظارت.نیست.و.می.بینیم.هفت.یا.هشت.طبقه.غیراصولی.ساخته.می.شود.و.یکباره.با.اتفاقی.

ساختمان.ریزش.می.کند،.لذا.تراکم.باالی.جمعیتی.و.مقاوم.نبودن.مسکن.و.مسائل.اجتماعی،.
مسائل.بهداشتی.و.بیماری.های.مسری.بر.مشکالت.این.مناطق.دامن.می.زند.

مدیرکل.دفتر.ســتاد.ملی.بازآفرینی.شــهری.وزارت.راه.و.شهرســازی.یادآور.شد:.در.این.

محالت.تغییر.نسل.اتفاق.افتاده.و.باید.به.این.مسئله.توجه.کنیم.دیگر.نسل.های.سه.و.چهار.

نمی.توانند.همانند.پدران.خود.زندگی.کنند.و.وجود.تبعیض.را.درک.کنند.و.باید.حتی.االمکان.
به.دنبال.رفع.تبعیض.ها.و.نیازهای.نسل.های.جدید.باشیم.

مصطفایــی.با.بیان.اینکه.برای.رفع.این.مشــکالت.باید.یک.اجمــاع.کلی.صورت.بگیرد.

و.مدیریت.هماهنگ.داشــته.باشیم،.گفت:.خوشــبختانه.در.دولت.تدبیر.و.امید.آمده.ایم.کل.

دخیالن.این.کار.را.شناسایی.کردیم،.در.حالت.کلی.در.این.فضا.32.دستگاه.درگیر.هستند،.ما.
باید.این.ها.را.شبکه.ببینیم.و.هرکسی.بیاید.نقش.خودش.را.انجام.دهد.

  رواج اتاق نشینی در تهران!
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پنجره.ایرانیان؛.با.رای.اعضای.هیات.مدیره.سازمان.نظام.

مهندسی.ساختمان.اســتان.تهران،.حسن.قربان.خانی.یک.
سال.دیگر.در.سمت.ریاست.این.سازمان.ابقا.شد.

به.گزارش.ایســنا،.روز.شنبه.11.آذرماه.سومین.انتخابات.

هیات.رئیسه.دوره.هفتم.هیات.مدیره.سازمان.نظام.مهندسی.

ســاختمان.استان.تهران.همزمان.با.هشتادوهفتمین.جلسه.
هیات.مدیره.برگزار.شد.

در.ایــن.انتخابات.حســن.قربان.خانی.بــا.رای.اعضای.

هیات.مدیره.برای.یک.سال.دیگر.به.عنوان.رئیس.سازمان.

نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.برگزیده.شد.
همچنین.بهمن.مومنی.مقدم.به.عنوان.نایب.رئیس.اول،.
حیــدر.جهانبخش.نایب.رئیس.دوم،.مهیــار.فرنیا.به.عنوان.
دبیر.و.امیرحســین.دزفولیان.به.عنوان.خزانه.دار.ســازمان.
نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.برای.یک.سال.آینده.

انتخاب.شدند.
قربان.خانــی.مدتی.قبل.به.جــای.حبیب.اهلل.بی.طرف.در.
سمت.ریاســت.سازمان.نظام.مهندسی.ســاختمان.استان.

تهران.برگزیده.شده.بود.

پنجره.ایرانیان؛.به.دنبال.آســیب.های.واردشده.به.مسکن.

مهر.استان.کرمانشاه.در.جریان.زلزله.اخیر،.سازمان.بازرسی.

تخلفات.احتمالی.از.سوی.برخی.پیمانکاران.این.واحدها.را.
تحت.تعقیب.قرار.داده.است.

به.گزارش.ایســنا،.ســخنگوی.قوه..قضائیه.در.نشست.

خبری.روز.سه.شنبه.هفتم.آبان.ماه،.درباره.آخرین.وضعیت.

پرونده.پیمانکاران.متخلف.در.حادثه.زلزله.کرمانشــاه.گفته.

است:.بازرسی.کل.کشور.به.این.مورد.ورود.داشته.و.نتیجه.

نهایی.آن.هنوز.مشــخص.نیست..البته.بازرسی.کل.کشور.

قبال.هم.در.مورد.بیمارســتان.ها.گزارش.داده.بود.که.حتما.

توجهی.به.آن.نشــده.اســت..چه.در.مورد.ساختمان.های.

دولتی.اعم.از.بیمارســتان.ها،.مســکن.مهر.و.....ســازمان.

بازرسی.در.حال.تهیه.گزارش.است.
محســنی.اژه.ای.افزود:.در.ارتباط.با.زلزله.کرمانشاه.فقط.
در.مورد.بیمارستان.اســالم.آباد.غرب.پرونده.تشکیل.شده.
است.و.فعال.گزارشی.از.سازمان.بازرسی.یا.سایر.دستگاه.ها.

در.این.زمینه.نیامده.است.
وی.همچنین.گفت:.در.خصوص.بیمارســتان.اسالم.آباد.
که.به.اشتباه.بیمارســتان.سرپل.ذهاب.گفته.شده.بود.افراد.
مختلفی.آمــده.بودند.و.تقریبا.همه.آنهــا.گفته.اند.احتماال.
محرز.اســت.که.کوتاهی.صورت.گرفته.و.پرونده.قضایی.
تشــکیل.شده.است..فرد.را.خواستند.و.برای.آن.قرار.صادر.
شــد..ایشان.را.الزام.کردند.و.خود.ایشــان.هم.پذیرفتند.و.
قبول.کردنــد.که.تعمیر.صورت.گیرد..موردی.که.برای.آن.
پرونده.قضایی.تشکیل.شده.بود.بیمارستان.اسالم.آباد.بوده،.
اما.افراد.فنی.هنوز.در.خصوص.آن.نظر.نهایی.نداده.اند..باید.

گزارش.نهایی.بیاید.تا.بتوان.تصمیم.گرفت.

  رئیس نظام مهندسی تهران ابقا شد

  سازمان بازرسی به دنبال پیمانکاران متخلف مسکن مهر

پنجــره.ایرانیان؛.دانشــمندان.موفق.به.طراحی.ســاختمان.های.شــناور.از.جنس.بطری.
پالستیکی.شدند.که.در.برابر.طوفان.و.سیل.مقاوم.هستند.

به.گزارش.ایسنا،.بعضی.از.کشورها.مانند.بنگالدش.در.برابر.طوفان،.سیل.و.افزایش.سطح.

دریا.بســیار.آسیب.پذیر.هستند..در.سال.2016.این.کشــور.چهار.طوفان.را.تجربه.کرده.که.
رکوردی.در.تاریخ.این.کشور.بوده.است.

دانشــمندان.عنوان.کردند:.افزایش.سطح.دریا.تا.سال.2050،.می.تواند.17.درصد.زمین.ها.

را.از.بین.برده.و.حدود.18.میلیون.نفر.را.آواره.کند..یک.شــرکت.معماری.در.آمســتردام.با.
نام.واتراستودیو.راه.حل.جالب.خانه.های.شناور.را.مطرح.کرده.که.در.طوفان.مقاوم.هستند.

این.خانه.ها.قابل.حمل.بوده.و.به.راحتی.جابجا.می.شوند.و.می.توان.از.آنها.به.منظور.اهداف.

مختلف.اســتفاده.کرد..انرژی.این.ســاختمان.ها.از.پانل.های.خورشــیدی.روی.سقف.تامین.

می.شــود..استفاده.از.بطری.های.پالستیکی.در.ساخت.این.ســاختارها،.اجازه.شناور.بودن.را.
به.آنها.می.دهد.

در.برخی.کشــورها.بســیاری.از.افراد.نزدیک.آب.زندگی.می.کنند.و.محققان.امیدوارند.با.

استفاده.از.این.پروژه.بتوانند.برای.افرادی.که.مورد.تهدید.تغییرات.آب.وهوایی.هستند،.کاری.

انجام.دهند..واتراســتودیو.در.سال.2003.تاسیس.شــده.و.به.دلیل.ساختارهای.شناور.خود.
شهرت.یافته.است.

  ساختمان های مقاوم در برابر طوفان و سیل از جنس بطری پالستیکی
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پنجره.ایرانیان؛.به.عنوان.کســی.که.چهل.و.پنج.سال.

در.این.صنعت.هســتم.و.در.نظام.کاردانی.بودم.می.گویم.

اقدامی.در.جهت.اصالح.شــیوه.ساخت.وساز.نشده.است؛.

پس.این.که.امروز.شــاهد.این.مسائل.باشیم.اصال.دور.از.
انتظار.نیست.

مهدی.موذن.در.گفت.وگو.با.ایســنا.اظهار.کرد:.حجم.

عظیم.ویرانی.های.زلزله.اســتان.کرمانشــاه،.چند.سوال.

اساسی.را.به.ذهن.می.رساند؛.چرا.صنعت.ساختمان.خود.

را.پاســخگوی.افکار.عمومی.نمی.دانــد؟.بعد.از.زلزله.بم.

تا.چه.حد.در.جهت.ایمنی.ساخت.وســاز.قدم.برداشتیم؟.

چرا.از.نیروی.انســانی.متخصــص.و.کاردان.در.بخش.

ساختمان.استفاده.نمی.شود؟.چرا.سازمان.های.دلسوز.به.

تعطیلی.کشیده.شــدند؟.صنعتی.سازی.چه.جایگاهی.در.
کشور.دارد؟

وی.افزود:.متاســفانه.صنعت.ســاختمان.تنها.صنعتی.

اســت.که.با.تمام.عظمــت،.خود.را.پاســخگوی.افکار.

عمومی.نمی.داند..اگر.پزشــکی.با.اشــتباه.خود.منجر.به.

مرگ.بیمار.شــود.همه.او.را.بازخواســت.می.کنند.اما.در.

حوزه.ســاختمان.این.گونه.نیست.و.اگر.قصور.و.کوتاهی.

یــک.مهندس.یا.یک.نهاد.منجر.به.مرگ.ده.ها.و.صدها.
نفر.شود.هیچ.کس.مسئولیت.بر.عهده.نمی.گیرد.

به.گفته.موذن،.متاســفانه.شــرایط.در.کشــور.ما.به.

نحوی.اســت.که.بعد.از.وقــوع.زلزله.ها.معموال.ماه.های.

اول.جنب.وجوش.و.حساســیت.زیادی.نسبت.به.فاجعه.

راه.می.افتد.اما.بعدازآن.کم.کم.اصل.موضوع.به.فراموشی.

سپرده.می.شود.و.درس.الزم.را.نمی.گیریم..به.طور.مثال.

بعد.از.زلزله.بم.دیدیم.چقدر.هیاهو.و.ســروصدا.به.پا.شد.

اما.بعد.شــاهد.اقدامات.ایمنی.الزم.نبودیم..چه.بسا.اگر.از.

آن.حادثه.درس.می.گرفتیم.و.تجارب.را.به.کار.می.بستیم.

امروز.خســارات.جانی.و.مالی.زلزله.ها.ازجمله.زمین.لرزه.

کرمانشــاه.به.حداقل.می.رســید؛.ولــی.می.بینیم.بعد.از.

14.ســال.همان.قصه.بم.تکرار.می.شود..البته.خسارات.

در.کرمانشــاه.نســبت.به.بم.کمتر.بود.که.علت.آن.نبود.

تراکم.جمعیتی.در.کانون.زلزله.و.هشــدارهایی.است.که.

پیش.لرزه.ها.به.مردم.دادند؛.پس.نمی.توان.این.مســئله.را.
به.استحکام.ساختمان.ها.نسبت.داد.

وی.بــا.طرح.این.ســوال.که.مگر.اســاس.کار.در.هر.

موضوعی،.آموزش.نیست؟.تاکید.کرد:.به.سمت.ارتقای.

علمــی.دانشــکده.هایی.که.مهنــدس.و.کاردان.تربیت.

می.کنند.حرکت.نشــده.است..متاســفانه.کسانی.که.از.

دانشگاه.ها.بیرون.می.آیند.دانش.الزم.و.به.روز.را.ندارند.و.

گامی.هم.برای.ارتقای.تجارب.و.تخصص.آن.ها.برداشته.

نمی.شــود..همچنین.باید.نیروهای.ورزیده.خدمات.فنی.

داشته.باشیم..نتیجه..این.مشقی.که.نوشته.شده.را.امروز.

در.ویرانی.هــای.ســرپل.ذهاب.و.حدود.2000.روســتا.
مشاهده.می.کنیم.

موذن.با.بیــان.این.که.امروز.باید.دو.اقدام.جدی.انجام.

شــود.گفت:.باید.از.حادثه.درس.بگیریم.ولی.هم.اکنون.

امدادرســانی.به.زلزله.زدگان،.فوریــت.دارد..بااین.وجود.

اصحاب.رســانه.و.مطبوعات.باید.از.یــک.ماه.دیگر.به.

این.موضوع.بپردازند.که.چه.دســتگاه.هایی.در.مســئله.
ساخت.وساز.قصور.دارند.

  شیوه ساخت وساز در ۴۵ سال اخیر هیچ تغییری نکرده است

پنجره.ایرانیان؛.افزایش.6.7.درصدی.معامالت.مســکن.از.یک.سو.و.باال.رفتن.11.

درصدی.تعداد.گردشگران.در.ایران،.امیدواری.هایی.برای.رونق.صنایع.وابسته.به.این.
دو.بخش.ایجاد.کرده.است.

رامین.قاسم.پور.در.گفت.وگو.با.ایسنا.اظهار.کرد:.رونق.نسبی.صنعت.ساختمان.و.نیاز.

کشــور.به.هتل.و.رستوران.برای.ایجاد.درآمد.از.محل.جذب.گردشگر،.این.امیدواری.

را.ایجــاد.کرده.که.چرخ.300.حرفه.و.صنعت.وابســته.به.بخش.ســاختمان.ازجمله.

حمل.ونقل،.مصالح.ساختمانی،.ســیمان،.سنگ،.لوازم.خانگی،.آشپزخانه.های.صنعتی،.
رستوران.ها،.فست.فود،.کاالها.و.خدمات.مرتبط.با.هتل.کم.کم.به.حرکت.بیفتد.

وی.افزود:.صنعت.ســاختمان.با.توجه.به.کاهش.معامالت.مســکن.در.رکود.به.سر.

می.برد..بااین.حال.نشــانه.های.پیش.رونق.آن.با.افزایــش.6.7.درصدی.معامالت.در.

هفت.ماهه.ابتدای.ســال.جاری.بروز.کرده.اســت..از.سوی.دیگر.تخمین.زده.می.شود.
در.سال.جاری.تعداد.گردشگران.رشد.11.درصدی.را.نسبت.به.سال.قبل.تجربه.کند.
قاســم.پور.با.بیان.اینکه.پس.از.روی.کار.آمدن.دولت.یازدهم.بین.سال.های.92.تا.
95.بالغ.بر.19.میلیون.و.900.هزار.گردشــگر.از.ایران.بازدید.کردند.گفت:.متناسب.با.
این.حجم.از.گردشــگر،.صنعت.هتلداری.پیشرفت.چندانی.نداشته،.به.همین.دلیل.در.
شرایط.پسابرجام،.صنایع.وابسته.به.این.بخش.برای.سرمایه.گذاران.آینده.نگر.می.تواند.

ازجمله.بخش.های.جذاب.محسوب.شود.
قاســم.پور.اظهار.کرد:.خوشــبختانه.با.کاهش.تنش.هــای.بین.المللی،.فضا.برای.
ســرمایه.گذاری.در.صنایع.مرتبط.با.بخش.ســاختمان.فراهم.شده.اما.هنوز.با.مشکل.

ارتباطات.بانکی.مواجهیم.
وی.ادامه.داد:.معضل.دیگر.نبود.رابطه.مناســب.بین.دانشگاه.و.صنعت.است..ما.در.
کشــور.ازیک.طرف.دانشگاه.ها،.شرکت.های.دانش.بنیان.و.نخبگان.را.داریم.و.از.طرف.
دیگر.شــرکت.هایی.فشل.هستند..درحالی.که.اگر.این.دو.گروه.با.یکدیگر.تلفیق.شوند.
می.توانند.کاالهای.باکیفیت.تولید.کنند.و.دیگر.نیازی.به.محصوالت.بی.کیفیت.چینی.

نخواهیم.داشت..نمایشگاه.های.تخصصی.می.توانند.این.ارتباط.را.ایجاد.کنند.
این.کارشــناس.تاکید.کرد:.نمایشگاه.های.تخصصی.هویت.و.شناسنامه.آن.صنعت.
است.که.توانمندی،.تکنولوژی.های.به.کاررفته،.میزان.تولید،.میزان.واردات،.نوع.تولید.
و.واردات،.نواقص،.کمبودها،.نیازها.و.توانمندی.های.آن.صنعت.به.راحتی.رویت.شــده.
و.می.تــوان.به.آن.ها.پرداخت؛.بنابرایــن.در.اقتصاد.مقاومتی.که.تولید.و.اشــتغال.از.
محورهای.اساســی.آن.است.تمامی.صنایع.باید.دارای.نمایشگاه.تخصصی.باشند.که.

بتوان.نواقص.و.کمبودها.را.بررسی.و.آنها.را.رفع.کرد.
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پنجره.ایرانیــان؛.در.فصل.بهار.ســال.جــاری،.برای.تعداد.

14.هزار.و.936.واحد.مســکونی.در.شهر.تهران.پروانه.هایی.

صادرشده.که.نســبت.به.فصل.گذشته.حدود.3.19.درصد.و.

نسبت.به.فصل.مشابه.سال.گذشته.حدود.4.9.درصد.کاهش.

داشته.است؛.متوســط.تعداد.واحد.مسکونی.برای.هر.یک.از.
این.پروانه.های.احداث.ساختمان.6.6.واحد.بوده.است.

به.گزارش.ایسنا،.نتایج.طرح.گردآوری.اطالعات.پروانه.های.

ساختمانی.صادرشده.توســط.شهرداری.های.کشور.در.فصل.

بهار.ســال.1396.نشان.می.دهد:.برای.تعداد.14.هزار.و.936.

واحد.مســکونی.در.شــهر.تهران.پروانه.هایی.صادرشده.که.

نســبت.به.فصل.گذشته.حدود.19.3.درصد.و.نسبت.به.فصل.

مشــابه.سال.گذشــته.حدود.4.9.درصد.کاهش.داشته.است...

متوسط.تعداد.واحد.مسکونی.برای.هر.یک.از.این.پروانه.های.
احداث.ساختمان.6.6.واحد.بوده.است.

همچنین.تعداد.2273.پروانه.ی.احداث.ساختمان.توسط.

شــهرداری..تهران.در.فصل.بهار.1396.صادر.شده.است.

که.نسبت.به.فصل.گذشته.حدود.10.5.درصد.کاهش.و.

نسبت.به.فصل.مشــابه.سال.گذشته.حدود.27.6.درصد.
افزایش.داشته.است.

مجموع.مساحت.زیربنا.در.پروانه.های.احداث.ساختمان..

صادرشده.از.سوی.شهرداری..تهران.در.فصل.بهار.1396.

بالغ.بر.2672.9.هزار.مترمربع.بوده.اســت.که.نسبت.به.

فصل.گذشته.حدود.24.7.درصد.و.نسبت.به.فصل.مشابه.

ســال.گذشــته.حدود.29.3.درصد.کاهش.داشته.است..

متوسط.مساحت.زیربنای.این.دسته.از.پروانه.ها.در.دوره..

مورد.بررسی.حدود.1176.مترمربع.بوده.است.
.اما.در.فصل.بهار.سال.1396،.تعداد.79.هزار.و..678.واحد.
مســکونی.در.پروانه.های.صادرشده.برای.احداث.ساختمان.از.
سوی.شهرداری.های.کشــور.پیش.بینی.شده.است.که.نسبت.
به.فصل.گذشــته.حدود.21.9.درصد.و.نسبت.به.فصل.مشابه.
سال.گذشــته.حدود.2.8.درصد.کاهش.داشته.است...متوسط.
تعداد.واحد.مســکونی.در.هر.پروانه.ی.احداث.ساختمان.2.7.

واحد.بوده.است..
تعداد.29.هزار.و.884.پروانه.ی.احداث.ســاختمان.توســط.
شهرداری.های.کشــور.در.فصل.بهار.1396.صادر.شده.است.
که.نسبت.به.فصل.گذشته.حدود.19.8.درصد.کاهش.و.نسبت.
به.فصل.مشابه.سال.گذشته.2.2.درصد.افزایش.داشته.است.
مجموع.مســاحت.زیربنا.در.پروانه.های.صادرشــده.برای.
احداث.ساختمان..در.فصل.بهار.1396.حدود.14.هزار.و.553.
مترمربع.بوده.است.که.نسبت.به.فصل.گذشته.26.7.درصد.و.
نسبت.به.فصل.مشابه.سال.گذشته.حدود.6.9.درصد.کاهش.

داشته.است.
متوسط.مســاحت.زیربنا.در.این.پروانه.ها.487.مترمربع.

بوده.است.

  کاهش ۴.۹ درصدی پروانه ساختمان در شهر تهران

پنجره.ایرانیان؛.توافق.نامه.اجرایی.شــدن.ایده.شهرهای.جدید.هوشمند.در.ایران.بین.بانک.

مســکن.و.شرکت.عمران.شهرهای.جدید.با.ایفای.سه.نقش.عمده.از.سوی.بانک.مسکن.در.
ساخت.این.شهرها،.امضا.شد.

به.گزارش.ســرویس.بازار.ایســنا،.بنا.بر.اعالم.بانک.مسکن،.در.جلسه.ای.با.حضور.معاون.

وزیر.راه..و.شهرسازی.و.مدیرعامل.بانک.مسکن.تفاهم.نامه.ای.به.امضا.رسید.که.در.قالب.آن.

توافق.شد.بانک.عامل.بخش.مسکن.با.پشتیبانی.از.ایده.ها،.حمایت.مالی.و.همچنین.اجرای.
شهرهای.جدید.هوشمند،.به.این.حوزه.ورود.کند.

با.توجه.به.اینکه.بانک.مســکن.به.عنوان.یک.نهاد.مالی.تخصصی.و.توســعه.ای.در.حوزه.

مســکن.یکی.از.مهم.ترین.عوامل.سیاســت.گذاری.در.حوزه.مسکن.و.شهرسازی.محسوب.

می.شــود،.هم.اکنون.با.این.تفاهم.نامه.و.با.قبول.»پشــتیبانی.از.ایده.ها.و.اســتارتاپ.ها.برای.

استقرار.در.شهرهای.جدید.از.طریق.مرکز.کارآفرینی.بانک.مسکن«،.»کمک.به.تامین.مالی.

شهرهای.جدید.هوشــمند«.و.همچنین.»ساخت.شهرهای.جدید.هوشمند.از.طریق.شرکت.
سرمایه.گذاری.مسکن«،.به.این.حوزه.ورود.کرده.و.ایفای.نقش.می.کنند.

در.این.تفاهم.نامه.عالوه.بر.ایجاد.زمینه.همکاری.مشترک.میان.شرکت.عمران.شهرهای.

جدید.و.بانک.مســکن،.سازمان.زمین.و.ساختمان.کشــور.کره.جنوبی.نیز.مشارکت.دارند.و.

تجربیات.این.کشور.در.ساخت.شهرهای.جدید.هوشمند.به.عنوان.یکی.از.موفق.ترین.کشورها.

در.ســاخت.این.شهرها.به.خدمت.ساخت.شــهرهای.جدید.هوشمند.در.ایران.درمی.آید..قرار.

اســت.در.راستای.انتقال.این.دانش.از.کشور.کره.جنوبی،.اولین.شهر.جدید.هوشمند.در.یکی.
از.شهرهای.جدید.نسل.دوم.ساخته.شود.

مهم.ترین.ویژگی.ساخت.شهرهای.جدید.در.کشور.کره.جنوبی.به.عنوان.یکی.از.کشورهای.

ســرآمد.در.تامین.مالی،.برنامه.ریزی.و.ساخت.وساز.در.این.شهرها،.»نظام.برنامه.ریزی.دقیق،.

منســجم،.بلندمدت.و.با.صرف.بازه.زمانی.قابل.توجه.در.مقابل.ســاخت.شهر.با.سرعت.باال«.

و.همچنین.»اولویت.ســاخت.مراکز.اشــتغال.و.خدمات.رسانی.نســبت.به.احداث.واحدهای.
مسکونی«.است.

همچنین.در.این.نشســت.اعالم.شد:.ایده.ایجاد.شهرهای.جدید.ایران.با.اقتباس.از.نمونه.

اروپایی.خود.از.سال.های.میانی.دهه.60.آغاز.و.تاکنون.ادامه.یافته.است..درواقع،.تجربه.این.

کشــور.در.احداث.شهرهای.جدید.نشــان.می.دهد.کره.جنوبی.قبل.از.تعریف.و.طراحی.نظام.
اجرایی.مشخص،.وارد.مرحله.ایجاد.شهر.جدید.نمی.شود.

شــهر.هوشــمندی.که.قرار.اســت.در.آینده.ای.نزدیک.از.طریق.همکاری.مشترک.بین.

بانک.مســکن،.شرکت.عمران.شــهرهای.جدید.و.سازمان.زمین.و.ســاختمان.کشور.کره.

جنوبی.ســاخته.شود،.باهدف.ارتقای.کیفیت.زندگی.و.شــادمانی.مردم،.حل.مسائل.شهری،.

رشــد.اقتصادی.پایین،.نرخ.کم.موالید،.پیری.جمعیتی،.بیکاری.جوانان.و.مســائل.امنیتی.و.

حمل.ونقل،.همچنین.پاســخ.به.گرمایش.جهانی.و.نگرانی.های.تغییرات.اقلیمی.طراحی.دارد..

همچنین.شــهر.هوشمند،.بنا.بر.راه.حل.های.مختلف.سیســتمی،.زیست.محیطی.و.اجتماعی.
تعریف.می.شود.

این.شــهر.همچنین.در.قالب.شــهر.پایــداری.که.به.طور.موثر.عملکردهای.شــهری.آن.

ماننــد.مدیریت،.حمل.ونقــل،.تدارکات،.جلوگیری.از.بال.و.جــرم.و.جنایت،.مدیریت.انرژی،.

محیط.زیست.و.آب،.مسکن.و.رفاه.و.حل.چالش.های.شهری.را.با.اتخاذ.تکنولوژی.اطالعات.
و.ارتباطات.و.تکنولوژی.های.سبز.برای.فضاهای.شهری.بهبود.می.بخشد،.تعریف.می.شود.

در.حال.حاضر.کشــورهای.درحال.توسعه،.به.مدل.توسعه.شــهری.کشور.کره.جنوبی.که.

دارای.رشــد.فشــرده.در.مدت.زمان.کوتاه.و.توسعه.شهری.موفق.اســت،.عالقه.مند.هستند.

تاکنون.کره.جنوبی.در.کشورهای.مختلف.این.انتقال.دانش.را.به.صورت.عملیاتی.انجام.داده.

است.و.پیش.بینی.می.شود.تا.سال.1400.در.قالب.نسل.نو.شهرهای.جدید،.این.انتقال.دانش.
در.کشور.ما.نیز.محقق.شود.

در.پایان.این.نشست.همچنین.در.خصوص.تدوین.مشوق.ها.به.منظور.استقرار.استارتاپ.ها.و.

همچنین.جانمایی.پردیس.های.علم.و.فن.آوری.در.شهرهای.جدید.و.همچنین.ایجاد.صندوق.

زمین.و.ساختمان.در.شــهرهای.جدید.اندیشه،.بهارستان.و.صدرا.مواردی.طرح.و.در.دستور.
کار.کمیته.مشترک.طرفین.قرار.گرفت.

  نقش آفرینی بانک مسکن در ساخت شهرهای هوشمند
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پنجره.ایرانیان؛.رشد.6.2.درصدی.بخش.مسکن.در.هفت.

ماهه.نخست.ســال.جاری،.ادعای.رییس.جمهور.را.مبنی.بر.
اینکه.بخش.مسکن.از.رکود.خارج.شده.تایید.می.کند.

به.گزارش.ایسنا،.رییس.جمهور.در.ارائه.عملکرد.100.روزه.

دولت.دوازدهم.اعالم.کرد.که.بخش.مســکن.در.شش.ماهه.

نخســت.امسال.با.رشد.مواجه.شــده.است..در.این.خصوص.
آمارهای.رسمی.نیز.این.مساله.را.اثبات.می.کند.

بعد.از.اینکه.بخش.مسکن.رشد.منفی.14.درصد.را.در.سال.

گذشته.تجربه.کرد،.در.زمستان.1395.به.رشد.4.درصد.رسید.

و.ســپس.در.هفت.ماهه.ابتدای.سال.جاری.رشد.6.2.درصد.
را.تجربه.کرد.

شــرایط.موجود.حاکی.از.آن.است.که.برخی.اقدامات.دولت.

برای.کمک.به.تقاضای.مســکن.از.جمله.کاهش.نرخ.ســود.

تسهیالت.مسکن.یکم.به.9.5.درصد.و.اوراق."تسه".به.17.5.

درصد.تاثیر.نســبی.بر.بازار.مسکن.داشــته.و.باعث.افزایش.

6.3.درصــدی.تعداد.معامالت.و.افزایش.6.5.درصدی.قیمت.

مســکن.در.هفت.ماهه.نخست.امسال.نسبت.به.مدت.مشابه.
سال.قبل.شده.است.

از.ســوی.دیگر.بــا.توجه.به.اینکه.بخش.مســکن.با.300.

حرفه.و.صنعت.در.ارتباط.اســت.رونــق.این.بخش.می.تواند.

تاثیر.مثبتی.در.عملکرد.بخشــهای.مرتبط.داشته.باشد..بخش.

مســکن.با.پایان.دولت.دهم.به.دلیــل.عملکرد.اقتصادی.آن.

دولت.که.تاثیر.خود.را.بــر.جهش.قیمت.دالر.از.900.تومان.

بــه.حدود.4000.تومان،.افزایش.نــرخ.تورم.به.40.4.درصد،.

افزایش.قیمت.نهاده.های.ســاختمانی،.رشــد.700.درصدی.

قیمت.زمین.و.500.درصدی.قیمت.مســکن.گذاشــت،.وارد.

رکود.شــد.که.هنوز.به.طور.کامل.به.رونق.نرسیده.اما.نشانه.
های.پیش.رونق.آن.در.نیمه.اول.سال.جاری.بروز.یافت.

البته.بخش.مســکن.هنوز.نســبت.به.ســه.بازار.رقیب.از.

بازدهی.کمتری.برخوردار.است..بررسی.تغییرات.قیمت.ها.در.

4.بازار.موازی.نشــان.می.دهد.که.طی.هفــت.ماهه.ابتدایی.

امسال.میزان.افزایش.شــاخص.بورس،.فراتر.از.رشد.قیمت.

دالر،.ســکه.و.مســکن.بوده.اســت..بورس.با.11.6.درصد.

سوددهی.در.هفت.ماهه.نخست.امســال،.پربازده.ترین.بازار.

رایج.ایران.در.این.دوره.زمانی.بوده.اســت..بازدهی.بازار.سکه.

امامی.تا.پایان.مهرماه.ســال.جــاری.معادل.7.9.درصد.بوده.

است..تغییرات.قیمت.دالر.معادل.7.درصد.برآورد.شده.است..

بازار.مســکن.در.شش.ماهه.نخست.سال.جاری.بازدهی.6.2.
درصدی.را.تجربه.کرده.است.

فروردین.ماه.امســال.تاثیر.شــرایط.انتخاباتی.به.کاهش.

8.5.درصدی.معامالت.مســکن.شــهر.تهران.نسبت.به.ماه.

مشابه.ســال.قبل.منجر.شد،.در.اردیبهشــت.ماه.6.4.درصد.

رشــد.کرد،.در.خردادماه.0.8.درصد.کمتر.شد،.در.ماه.آغازین.

فصل.تابســتان.نیز.معامالت.2.5.درصد.کمتر.از.مدت.مشابه.

ســال.قبل.بود،.در.مردادماه.6.2.درصد.باالتر.قرار.گرفت،.در.

شــهریورماه.شــاهد.افزایش.9.7.درصدی.بودیم،.در.مهرماه.

رشد.34.4.درصدی.تعداد.معامالت.نسبت.به.ماه.مشابه.قبل.

به.ثبت.رســید.و.در.آبان.ماه.معامالت.مســکن.18.5.درصد.
نسبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.افزایش.یافت.

شرایط.موجود.حاکی.از.آن.اســت.بعد.از.نوسانات.بهاری،.

گروه.موسوم.به.متقاضیان.تجهیز.شده.به.تسهیالت "تسه".

و."مسکن.یکم".در.تابستان.وارد.بازار.مسکن.شده.اند.که.به.
رشد.تدریجی.معامالت.کمک.کرده.اند.

از.ســوی.دیگر.به.جز.بانک.مرکــزی،.دفتر.برنامه.ریزی.

و.اقتصاد.مســکن.وزارت.راه.و.شهرســازی.نیز.ماهیانه.به.

صورت.جداگانه.گزارش.تحوالت.بازار.مسکن.شهر.تهران.

را.ارائــه.می.کند..طبق.گزارش.مهرمــاه.این.وزارتخانه،.در.

هفت.ماهه.نخســت.سال.1396.قیمت.مسکن.شهر.تهران.

4.58.میلیون.تومان.در.هــر.متر.مربع.بوده.که.6.3.درصد.

نسبت.به.مدت.مشابه.ســال.1395.افزایش.یافته.است..از.

ســوی.دیگر.ارزش.کل.معامالت.41.هزار.و.620.میلیارد.

تومان.بوده.که.نسبت.به.مدت.مشابه.سال.قبل.16.8.درصد.
افزایش.یافته.است.

.این.اعداد.حاکی.از.آن.اســت.که.صرف.نظر.از.رشــد.

قیمت.مســکن.که.بر.اســاس.این.آمار.هنوز.1.5.درصد.

پایین.تــر.از.نرخ.تورم.قرار.دارد،.گردش.مالی.ایجاد.شــده.

در.بخش.مسکن.10.1.درصد.نسبت.به.سال.قبل.افزایش.
یافته.است.

  رشد بخش مسکن در 7 ماهه نخست امسال

پنجره.ایرانیان؛.نرخ.اثرگذاری.سود.تسهیالت.ساخت.مسکن.باالتر.از.26.درصد.است.
و.این.مسئله.باعث.شده.بخش.تولید.شرایط.بسیار.سختی.داشته.باشد.

فرشــید.پورحاجت.در.گفت.وگو.با.ایسنا.اظهار.کرد:.شرایط.بازار.مسکن.تغییر.خاصی.

نداشته.اســت.و.با.وجود.آنکه.در.فصل.تابستان.وضعیت.بازار.قدری.بهتر.شد.اما.هنوز.

انتظارات.در.بحث.شکســته.شدن.رکود.بازار.مســکن.برآورده.نشده.است.و.شرایط.در.
بازار.مسکن.شرایط.خوبی.نیست.

وی.افزود:.انتظار.داریم.حجم.معامالتی.که.در.بازار.مســکن.صورت.می.گیرد.بیشتر.
شود.اما.معموال.در.ماه.های.بهمن.و.اسفند.بازار.مسکن.رونق.بهتری.پیدا.می.کند.

دبیر.کانون.سراســری.انبوه.سازان.مسکن.کشــور.تصریح.کرد:.اگر.مردم.قصد.دارند.

به.خرید.مســکن.بپردازند،.اکنون.بهترین.زمان.خرید.مسکن.است..بهتر.است.مردم.در.
خریدوفروش.مسکن.به.شکل.سنتی.عمل.نکنند.تا.به.بازار.مسکن.شوک.وارد.نشود.

پورحاجت.با.بیان.اینکه.بخش.تولید.شرایط.بسیار.سختی.دارد.و.هیچ.گونه.تسهیالت.

مناســبی.در.بازار.مســکن.وجود.ندارد،.عنوان.کرد:.تنها.بانکی.که.در.حوزه.مســکن.

تســهیالت.پرداخت.می.کند،.بانک.مسکن.است.اما.این.تسهیالت.تنها.از.طریق.خرید.
اوراق.پرداخت.می.شود.و.هزینه.های.سنگینی.برای.تولیدکنندگان.مسکن.دارد.

وی.گفت:.این.مســئله.باعث.شده.نرخ.اثرگذاری.ســود.تسهیالت.در.حوزه.ساخت.

باالتر.از.26.درصد.شــود..هیچ.تســهیالت.مناسبی.در.حوزه.ساخت.مسکن.نیست.و.با.
چنین.سیاست.هایی.بسته.های.تقویتی.که.دولت.به.دنبال.آن.است،.اثرگذار.نخواهد.بود.
دبیر.کانون.سراســری.انبوه.سازان.مسکن.کشــور.با.اشاره.به.اینکه.با.چنین.رویه.ای.
که.بانک.مســکن.پیش.گرفته.اســت،.رونق.اقتصادی.در.بازار.مسکن.به.این.زودی.
محقق.نخواهد.شــد،.عنوان.کرد:.بانک.مسکن.مشــکالتی.دارد.که.برای.سازندگان.
قابل.قبول.اســت.اما.نباید.شــرایط.را.برای.صنعتی.که.پنج.سال.بحرانی.را.طی.کرده.

است،.سخت.کرد.
پورحاجت.خاطرنشان.کرد:.صنعت.ساختمان.و.تولیدکنندگان.آن.در.پنج.سال.گذشته.
شرایط.بسیار.ســختی.را.تجربه.کرده.اند.و.نباید.برای.این.صنعت.پیشران.شرایط.را.به.

شکلی.کرد.که.دچار.چالش.های.اساسی.شود.

  نرخ اثرگذاری سود تسهیالت ساخت مسکن باالتر از ۲6 درصد است
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پنجره.ایرانیان؛.یک.کارشناس.مسکن.با.بیان.اینکه.

دولت.قبل.می.خواســت.در.حوزه.مســکن.نقش.یک.

منجــی.را.بازی.کند.گفت:.اجرای.طرح.مســکن.مهر.

به.کانون.کشاکش.های.سیاسی.بین.جناح.های.سیاسی.

تبدیل.شد،.در.نتیجه.اجرای.آن.برای.دولت.نهم.و.دهم.

جنبه.حیثیتی.پیدا.کرد.و.این.مســئله.باعث.شد.دولت.

طرح.هر.انتقادی.به.مسکن.مهر.را.معادل.غرض.ورزی.
سیاسی.قلمداد.کند.

میرمهدی.حســینی.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.اظهار.کرد:.

زلزله.کرمانشــاه.کیفیت.واحدهای.مسکونی.مهر.را.به.

نمایش.گذاشــت.و.درواقع.این.پروژه.در.اولین.آزمون.
نمره.خوبی.نگرفت.

وی.بــا.بیــان.اینکه.دولــت.قبل.در.حوزه.مســکن.

بلندپــروازی.کرد.افزود:.در.طرح.مســکن.مهر.کیفیت.

فدای.کمیت.شــد.و.جانمایی.نامناســب.این.واحدها.و.

بی.توجهی.به.مسائل.فنی.در.اجرای.نمای.ساختمان.ها.

و.همچنین.عدم.دوراندیشی.درباره.تامین.زیرساخت.ها.

باعث.شد.که.اجرای.این.طرح.با.چالش.های.عدیده.ای.
مواجه.شود.

این.کارشــناس.مســکن.ادامه.داد:.در.فرآیند.اجرای.

طرح.مســکن.مهر،.با.توجه.به.اینکه.اجرای.این.طرح.

به.کانون.کشاکش.های.سیاسی.بین.جناح.های.سیاسی.

تبدیل.شــد،.درنتیجــه.اجرای.آن.بــرای.دولت.نهم.و.

دهم.جنبه.حیثیتی.پیدا.کرد.و.این.مســئله.باعث.شــد.

کــه.دولت.طرح.هر.انتقادی.به.مســکن.مهر.را.معادل.

اغراض.سیاسی.قلمداد.کند.و.در.نتیجه.به.توصیه.های.
کارشناسی.نیز.توجهی.نکرد.

حسینی.با.بیان.اینکه.از.راه.های.دستوری.امکان.رفع.

مشــکالت.طرح.مســکن.مهر.وجود.ندارد.تاکید.کرد:.

حل.مشــکالت.مســکن.مهر.نیازمند.عزم.مسئوالن.و.

نیز.اجماع.چندجانبه.دســتگاه.های.مختلف.است.و.یک.

وزارتخانــه.به.تنهایی.قادر.نخواهد.بود.نســبت.به.رفع.
مشکالت.این.طرح.اقدام.کند.

این.کارشناس.مسکن.خاطرنشان.کرد:.پروژه.مسکن.

مهر.یکــی.از.برنامه.های.طرح.جامع.مســکن.بود.که.

در.قالب.بند.»د«.تبصره.6.قانون.بودجه.ســال.1386.

توسط.دولت.به.مجلس،.پیشــنهاد.و.با.کسب.حداکثر.

آراء.نمایندگان.مردم.در.مجلس،.قانونی.شد..این.طرح.

در.برخی.از.موارد.مشکالت.دهک.های.پایین.درآمدی.

در.حوزه.مســکن.را.مرتفع.کرد،.امــا.این.امر.به.قیمت.
چشم.پوشی.از.ضوابط.شهرسازی.صورت.گرفت.

وی.بــا.بیان.اینکــه.تورمی.که.دولت.هــای.قبل.در.

ایجاد.آن.نقش.آفرین.بودند.باعث.شــد.مسکن.مهر.با.

چالش.های.افزایش.هزینه.های.ســاخت.روبه.رو.شــود.

تاکید.کرد:.افزایش.قیمت.هزینه.های.ساخت.باعث.شد.

که..متقاضیان.این.طرح.برای.تامین.ســهم.آورده.خود.
متحمل.رنج.بسیاری.شوند.

حسینی.گفت:.درعین.حال.افزایش.قیمت.هزینه.های.

ساخت.به.دستاویزی.تبدیل.شــد.تا.پیمانکاران.نسبت.

به.ایمن.ســازی.بعضی.از.مراحل.ســاخت.دقت.الزم.را.
به.عمل.نیاورند.

این.کارشناس.مســکن.تصریح.کرد:.در.مسکن.مهر.

وام.های.باالتری.به.برخی.از.ســازندگان.پرداخت.شد.

تا.از.روش.های.سبک.سازی.و.صنعتی.سازی.در.اجرای.

ســاختمان.بهره.بگیرند؛.درحالی.کــه.وام.اضافه.برای.

صنعتی.سازی.باید.به.ترویج.روش.های.صنعتی.در.نظام.

ساخت.وســاز.کشور.ما.منجر.می.شــد،.اما.متاسفانه.در.

عمل.در.روش.های.ساخت.وســاز.ما.تغییر.چشمگیری.

حاصل.نشــود.و.کماکان.روش.های.ســنتی.گذشته.در.
فرآیند.اجرای.ساختمان.ها.حاکم.است.

وی.همچنین.درباره.طرح.تحقیق.و.تفحص.از.طرح.

مســکن.مهر.گفت:.باید.به.دور.از.نگاه.های.سیاسی.و.

نیز.مچ.گیری.های.جناحی.واحدهای.مسکونی.این.پروژه.

مورد.بررســی.کارشناسی.قرار.بگیرد.تا.با.آسیب.شناسی.

مشــکالت.این.طرح،.راهکارهایی.برای.آسیب.زدایی.
طرح.مسکن.مهر.جست.وجو.کرد.

  مسکن مهر برای دولت قبل جنبه حیثیتی داشت



نماینده.مردم. پنجره.ایرانیان؛.محمدابراهیم.رضایی،.

خمین.در.مجلس.شــورای.اسالمی.زمان.قرائت.نطق.

میان.دستور.مجلس.با.اشــاره.به.خسارات.اخیر.زلزله.

کرمانشــاه.گفته.است.بر.مجلس.و.دولت.فرض.است.

که.بســاط.ســازمان.های.منفعت.طلب.و.فاســد.نظیر.

ســازمان.نظام.مهندســی.را.برچینند.و.گرفتاری.های.
مردم.را.رفع.کنند.

به.اعتقاد.این.نماینده.مجلس.تخریب.بناهای.مسکونی.

و.بیمارســتان.ها.در.زلزله.7.3.ریشتری.اخیر.غرب.کشور.
ناشی.از.عدم.تعهد.مهندسان.به.حرفه.خود.است.

در.این.میان.مســئوالن.نظام.مهندسی.کشور.نسبت.به.

این.اظهارنظر.واکنش.نشان.دادند.و.با.بیان.اینکه.بسیاری.

از.هجمه.های.وارد.بر.اعضای.ســازمان.نظام.مهندســی.

ساختمان.غرض.ورزانه.اســت.تاکید.دارند:.سخنان.این.

افــراد.بدون.اطالعــات.و.آگاهی.الزم.بوده.و.خواســتار.

برگزاری.کالس.هــای.توجیهی.برای.کســب.دانش.در.
خصوص.وظایف.و.فعالیت.های.مهندسان.هستند.

حــال.به.نظر.می.رســد.این.نطــق.به.مــذاق.جامعه.

مهندســی.خوش.نیامده.و.معتقدند.هســتند.این.میزان.

هجمه.مناسب.نیم.میلیون.مهندس.پرتالش.و.فرهیخته.

نیســت..در.این.خصوص.حتی.شــخص.عباس.آخوندی.

وزیر.راه.و.شهرســازی.در.یادداشــتی.عنوان.کرده.طرح.

مطالب.غیر.فنی.و.مبتنی.بر.حدس.و.گمان.از.سوی.افراد.
غیرمتخصص.و.بدون.دانش.فنی.اثری.ندارد.

در.این..بین.رئیس.ســازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.با.

نگارش.پیامی.نســبت.به.اظهــارات.این.نماینده.مجلس.

واکنش.نشان.داده.و.گفته.است:.امروزه.اگر.ما.مهندسان.

شــاهد.کم.لطفی.ها.و.نامهربانی.هایی.بوده.و.هستیم.باید.

بدانیــم.این.موضوعات.ما.را.دلســرد.نمی.کنــد.و.با.این.
هجمه.ها.اراده.ای.ما.محکم.تر.از.گذشته.خواهد.بود.

فرج.اهلل.رجبی.در.ادامه.این.یادداشــت.تاکید.کرده.است.

که.همگان.بدانند.جامعه.مهندســی.کشــور.مقهور.بازی.

سیاســی.دیگران.نخواهد.شــد؛.در.کنار.همه.سختی.ها.و.

مشکالت.بی.شماری.که.در.راه.ادای.دین.به.ملت.شریف.

ایران.در.حوزه.مهندســی.ســاختمان.وجود.دارد.بازهم.با.

توانــی.مضاعف.و.امید.به.آینــده.ای.بهتر.برای.چهارصد.

هزار.مهندس.عضو.این.سازمان،.استوارتر.از.گذشته.مسیر.

اعتالی.مهندســی.در.کشــور.را.طی.می.کنیم.و.هدف.را.
آرمانی.تر.از.همیشه.انتخاب.کرده.ایم.

رجبــی.تصریح.می.کنــد:.فردای.ایــن.ظرفیت.عظیم.

علمی.برای.کشــور،.ســاخت.ســاختمان.هایی.است.که.

بیانگر.توان.مهندســان.این.کشــور.اســت.و.به.میراثی.

ماندگار.برای.نســل.های.بعدی.تبدیل.خواهد.شــد..عزم.

راســخ.خود.و.شورای.مرکزی.را.برای.حضوری.مؤثرتر.و.

پویاتر.درصحنه.توسعه.پایدار.کشور.اعالم.می.کنم.و.نوید.

روزهایی.درخشان.تر.و.بهتر.را.به.مهندسان.ایران.عزیز.که.
فرزندان.این.سرزمین.هستند.خواهم.داد.

همچنین.احمدرضــا.طاهری.عضو.شــورای.مرکزی.

ســازمان.نظام.مهندســی.کشــور.نیز.با.اظهار.تاسف.از.

اظهارات.این.نماینده.مجلس.می.گوید:.متاسفانه.این.کالم.

سنگین.از.زبان.کسی.ایراد.می.شود.که.خود.فوق.لیسانس.

اســتراتژیک.بوده.و.تخصصی.در.حوزه.مهندسی.ندارد.در.

حال.حاضر.نیم.میلیون.مهندس.به.صورت.شــبانه.روز.در.

این.ســرزمین.زحمت.کشیده.و.به.وضوح.دیده.می.شود.که.

افــرادی.که.با.زبان.طعنه.و.بدون.کوچک.ترین.اطالعاتی.

از.وظایف.جامع.و.کامل.مهندسان.صحبت.می.کنند.تمام.
خدمات.این.قشر.را.مورد.اغماض.قرار.می.دهند.

به.گفتــه.طاهری.اصــل.همه.شــهروندان.به.صورت.

روزمره.از.دســتاورد.مهندســان.در.حوزه.راه.و.ساختمان.

بهره.می.گیرند.این.در.حالی.اســت.که.این.قشر.خالصانه.

و.با.تالش.هــای.متعدد.در.برابر.هجمه.های.ســنگین.و.
غیرحرفه.ای.ایستادگی.کرده.و.خم.به.ابرو.نمی.آورند.

وی.بابیــان.اینکــه.متاســفانه.تمام.کســانی.که.به.

مهندســان.حمله.می.کننــد.اطالعات.کافــی.و.جامع.از.

وظایف.مهندســان.ندارند.حتی.به.خود.زحمت.نمی.دهند.

که.نگاهی.به.آیین.نامه.ها.داشــته.باشــند.گفته.اســت:.

بوده. غیردولتی. ساختمان.سازمانی. نظام.مهندسی. سازمان.

و.نمی.توانــد.در.پروژه.هایی.دولتی.حضورداشــته.باشــد.

بنابراین.ســخنان.این.نماینده.مبنی.بر.قصور.مهندســان.
در.بیمارستان.پل.ذهاب.کامال.مبحث.فرافکنی.بوده.است.
به.گفتــه.این.عضو.هیات.رئیســه.شــورای.مرکزی.
نظام.مهندســی.آیین.نامه.ای.برای.طراحی.ساختمان.ها.در.
برابر.زلزله.به.نــام.آیین.نامه.2800.وجــود.دارد.که.این.
آیین.نامه.مســیر.مهندسان.را.مشــخص.می.کند.و.اگر.ما.
در.زلزله.کرمانشــاه.شاهد.تخریب.بناهای.مختلف.بودیم.
باید.به.طور.یقین.بدانیم.در.ساختمان.های.مذکور.مجریان.

ذی.صالح.حضور.نداشته.اند.
وی.تصریح.می.کند:.البته.باید.پیش.از.قضاوت.به.دنبال.
دلیل.اصلی.ریزش.های.متعدد.ســاختمان.ها.در.این.زلزله.
باشیم.هرچند.که.مهندســان.از.این.زلزله.سربلند.بیرون.
آمده.اند.زیرا.تمام.اسکلت.مسکن.مهر.را.بر.عهده.ناظران.

مهندسان.بوده.است.و.همچنان.استوار.و.پابرجا.است.
همچنیــن.اکبــر.تــرکان.رئیــس.ســابق.ســازمان.
نظام.مهندســی.ســاختمان.در.واکنش.به.بخشی.از.نطق.
میان.دســتور.محمدابراهیم.رضایی.نماینده.شهر.خمین.
در.مجلس.شــورای.اســالمی.با.نگارش.یادداشتی.تاکید.
کرده.است:.متاسفانه.اکثر.هجمه.ها.به.مهندسان.ناشی.از.
عدم.اطالعات.دقیق.و.آگاهی.مناسب.از.وظایف.و.فعالیت.

این.قشر.است.
ترکان.در.این.یادداشــت.نوشــته.اســت.گاهی.بنده.و.
امثال.بنــده.تصور.می.کنیم.این.که.جایگاه.اجتماعی.به.ما.
داده.شده؛.یعنی.علم.و.تخصص.ما.هم.برتر.است،.آن.وقت.
خودمان.را.بی.نیاز.از.سوال.کردن.و.یادگرفتن.می.دانیم.

  مهندسان مقهور بازی های سیاسی نخواهند شد
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پنجره.ایرانیان؛.طبق.آخرین.آمارها،.بخش.خانگی.و.

تجاری.40.7.درصد.مصرف.انرژی.در.ایران.را.به.خود.
اختصاص.می.دهد.

به.گزارش.ایسنا،.بخش.ساختمان.و.مسکن.بزرگترین.

مصرف.کننده.انرژی.در.ایران.اســت..باوجود.نوسانات.

سال.های.اخیر،.درصد.ســهم.مصرف.انرژی.در.بخش.

خانگی.و.تجاری.از.30.درصد.در.ســال.1369.به.41.4.

درصد.در.ســال.1388.و.40.7.درصد.در.ســال.1389.
افزایش.یافت.

نــه.تنها.بخــش.خانگی.و.تجاری.ســهم.باالیی.در.

مصرف.انرژی.کشــور.دارد.بلکه.میزان.مصرف.نسبی.

انرژی.ساختمان.ها.در.ایران.در.مقایسه.با.دیگر.کشورها.

و.اســتانداردهای.جهانــی.باالســت..بنابراین.کاهش.

مصرف.انرژی.ســاختمان.ها.در.ایــران.امری.ضروری.

است؛.زیرا.رشد.سریع.مصرف.انرژی.در.دو.دهه.گذشته.

سبب.شــده.تا.امنیت.عرضه.داخلی.انرژی.با.مشکالت.
جدی.مواجه.شود.

همچنین.افزایش.قیمت.های.بیــن.المللی.انرژی.از.

یک.ســو.و.نیاز.به.واردات.بنزین،.گازوییل،.گاز.طبیعی.

و.برق.نیز.ســبب.شده.تا.بیش.از.هر.زمان.دیگر.نیاز.به.

صرفه.جویی.انرژی.احساس.شود.
بر.اســاس.آمارهای.منتشر.شــده،.امروزه.بیشترین.
سهم.مصرف.انرژی.کشور.در.گروه.غیرصنعتی.و.بیش.
از.30.درصد.اتالف.انرژی.در.کشــور.مربوط.به.بخش.
خانگی.و.در.صنعت.ســاختمان.است.که.در.این.میان.
گاز.طبیعی.و.انرژی.الکتریکی.به.خاطر.مزیت.هایی.که.
نسبت.به.سایر.حامل.های.انرژی.دارند.دارای.باالترین.

مصرف.هستند.
از.عوامل.موثر.بر.مصرف.انرژی.مسکونی،.ویژگی.های.
فیزیکی.ســاختمان.و.ویژگی.های.جمعیتی.خانوار.است.
که.در.مطالعات.بهره.وری.انــرژی.حائز.اهمیت.خاص.
اندازه.گیری.رفتار.ســاکنان.واحدهای.مسکونی. است..
بســیار.پیچیده.بوده.و.اغلب.مطالعات.درخصوص.نقش.
رفتار.و.ســبک.زندگی.بر.مصرف.انرژی.خانوار.به.جای.

آنکه.بیان.کننده.علت.باشند،.توصیفی.هستند.
بــا.توجه.به.اینکه.میزان.مصــرف.انرژی.و.خصوصا.
گاز.طبیعی.در.ســطح.کشور.و.به.طور.خاص.در.بخش.
خانگی.در.حال.رشــد.و.به.چندین.برابر.متوسط.جهانی.
در.ســال.1389.رسیده.اســت.و.به.علت.ارزانی.انرژی.
و.پایین.بودن.نسبی.ســهم.هزینه.های.انرژی.به.سایر.
هزینه.ها.در.ســبد.هزینه.خانوار،.درخصوص.چگونگی.
مصرف.انرژی.در.ســاختمان.ها.و.شناخت.عوامل.موثر.

بر.مصرف.انرژی.اقدام.اساسی.صورت.نگرفته.است.
نتایج.تحقیقات.نشان.داده.است.ویژگی.های.فیزیکی.
واحدهای.مســکونی.و.ویژگیهــای.جمعیتی.اثر.معنی.

داری.بر.مصرف.انرژی.خانوار.)برق.و.گاز(.دارند.

پنجره.ایرانیان؛.مغولســتان.در.تدارک.ایجاد.یک.ابر.شــبکه.آســیایی،.مجموعه.

پروژه.های.بادی.جدیدی.را.برای.توســعه.پتانســیل.انــرژی.تجدیدپذیر.خود.و.آغاز.
عرضه.برق.پاک.به.سایر.کشورهای.منطقه.راه.اندازی.کرده.است.

به.گزارش.ایسنا،.دولت.مغولستان.با.مقامات.شرکت.انرژی.فرانسوی.انژی.مراسمی.

را.برای.نخســتین.مزارع.بادی.جدید.که.قرار.است.تا.پایان.سال.آینده.تکمیل.شوند،.
برگزار.کرد.

نیروگاه.55.مگاواتی.که.در.460.کیلومتری.جنوب.شرقی.شهر.اوالن.باتار.است،.به.
تامین.نیروی.یک.مجتمع.صنعتی.از.جمله.پاالیشگاه.نفت.کمک.خواهد.کرد.

اما.این.کشــور.آسیای.شمال.شرقی.که.به.ثروت.معدنی.خود.متکی.است،.به.دنبال.

متنوع.ســازی.اقتصاد.از.طریق.صادرات.سبز.به.کشورهای.همسایه.چین.و.روسیه.و.

همچنین.ژاپن.و.کره.جنوبی.است..این.کشور.قصد.دارد.8.هزار.مگاوات.ظرفیت.بادی.
برای.صادرات.برق.ایجاد.کند.

نیروگاه.های.تجدیدپذیر.کنونی.مغولســتان.12.درصــد.از.ظرفیت.نیروی.داخلی.را.

تشــکیل.می.دهند.اما.دولت.قصد.دارد.ســهم.آنها.را.تا.سال.2020.به.20.درصد.و.تا.
سال.2030.به.30.درصد.افزایش.دهد.

به.گفته.رییس.کمیســیون.رگوالتوری.انرژی.مغولســتان،.این.کشــور.به.شــش.

مزرعه.بادی.و.24.نیروگاه.خورشــیدی.مجوز.داده.که.برای.تامین.اهداف.تجدیدپذیر.
مغولستان.و.تولید.انرژی.مازاد.برای.صادرات.کافی.خواهد.بود.

بر.اســاس.گزارش.رویترز،.در.حالی.که.این.توســعه.برنامه.ریزی.شدن.مغولستان،.

تنها.بخش.کوچکی.از.ظرفیت.بادی.169.گیگاواتی.در.حال.فعالیت.در.چین.تا.پایان.

سال.2016.را.تشکیل.می.دهد..شــرکت.شبکه.دولتی.چین.سال.گذشته.برآورد.کرد.
که.مجموع.ظرفیت.بادی.و.خورشیدی.مغولستان.می.تواند.به.1200.گیگاوات.برسد.

  مصرف ۴۱ درصد انرژی کشور در ساختمان ها

  مغولستان ابر شبکه انرژی آسیایی ایجاد می کند
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پنجره.ایرانیان؛.کلنگ.احداث.طرح.نیروگاه.خورشــیدی.

چهارمحــال.و.بختیــاری.با.حضور.اســتاندار.چهارمحال.و.
بختیاری.بر.زمین.خورد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهــر،.کلنگ.احداث.طرح.نیروگاه.

خورشــیدی.چهارمحال.و.بختیاری.ظهر.دوشنبه.با.حضور.

قاسم.سلیمانی.دشتکی.اســتاندار.چهارمحال.و.بختیاری.بر.
زمین.خورد.

استاندار.چهارمحال.و.بختیاری.در.مراسم.کلنگ.زنی.این.

پروژه.اظهار.داشــت:..طرح.نیروگاه.خورشیدی.چهارمحال.

و.بختیاری.یکــی.از.مهمترین.پروژه.هــای.بخش.اقتصاد.

مقاومتی.چهارمحال.و.بختیاری.اســت.که.در.شهرســتان.
سامان.احداث.می.شود.

.قاســم.ســلیمانی.دشــتکی.عنوان.کرد:.طرح.نیروگاه.

خورشــیدی.چهارمحــال.و.بختیاری.با.ظرفیــت.تولید.10.
مگاوات.در.این.استان.اجرایی.می.شود.

وی.اظهــار.داشــت:.تولید.برق.از.انرژی.خورشــیدی.از.

مهمترین.طرح.هایی.است.که.دولت.توجه.جدی.به.این.امر.
کرده.است.و.سرمایه.گذاران.را.در.این.بخش.حمایت.می.کند.
استاندار.چهارمحال.و.بختیاری.گفت:.سرمایه.گذاران.
آلمانی.در.این.طرح.مشارکت.می.کنند.و.مهمترین.طرح.

تولید.برق.با.مشارکت.سرمایه.گذاری.خارجی.است.
وی.در.ادامه.با.اشــاره.به.ظرفیت.های.این.اســتان.
گفت:.ارتفاع.باالی.اســتان.چهارمحال.و.بختیاری.از.
ســطح.دریا.از.مهمترین.ظرفیت.های.این.اســتان.در.
راستای.اجرای.طرح.های.سرمایه.گذاری.در.زمینه.تولید.

برق.خورشیدی.است.
اســتاندار.چهارمحال.و.بختیاری.بیان.کرد:.شهرســتان.
ســامان.با.اجرای.طرح.های.گردشگری.و.طرح.های.تولید.
برق.از.انرژی.خورشــیدی.در.مســیر.توســعه.بیشتر.قرار.
می.گیرد.و.زمینه.برای.ایجاد.اشــتغال.و.رفع.بیکاری.در.این.

شهرستان.فراهم.می.شود.
وی.ادامه.داد:.ایجاد.اشتغال.از.مهمترین.اهداف.مسئوالن.
استان.چهارمحال.و.بختیاری.است.که.این.امر.با.جدیت.در.

این.استان.در.حال.پیگیری.است.

پنجــره.ایرانیان؛.کارشناســان.صنعت.برق.و.انرژی.معتقدند.که.ایران.در.طول.یک.ســال.

خورشــیدی.دارای.بیش.از.300.روز.آفتابی.یا.به.عبارت.دیگر،.به.طور.متوســط.دارای.حدود.

2800.ســاعت.خورشیدی.است؛.امری.که.ســرمایه.گذاری.در.آن.می.تواند.زمینه.ساز.تحولی.

بنیــادی.در.اقتصاد.انرژی.کشــور.و.البته.زدودن.چهره.آلودگی.از.شــهرهای.ایران.از.جمله.
شهرهای.تهران،.خوزستان،.مشهد.و.....باشد.

به.گزارش.خبرگزاری.ایســنا،.باتوجه.به.پتانســیل.های.باالی.انرژی.تجدیدپذیر.در.ایران.

باید.تاکنون.شــاهد.پیشرفت.های.بیشــتری.در.این.حوزه.می.بودیم.اما.موانع.متعددی.برای.

ارتقا.این.انرژی.وجود.داشــت.و.این.در.حالی.اســت.که.آلمان.بــا.دارا.بودن.کمتراز.نیمی.از.

روزهای.آفتابی.ایران،.هم.اکنون.بیش.از.70.هزار.مگاوات.ظرفیت.نصب.شــده.خورشــیدی.

دارد،.همچنین..ایران.از.جمله.معدود.کشــورهای.دنیاســت.که.دارای.شدت.انرژی.باالتر.از.
سطح.متوسط.جهانی.است.

از.سوی.دیگر.آمارها.نشــان.می.دهد.ایران.از.نظر.شدت.مصرف.انرژی،.2.5.برابر.متوسط.

جهانی.و.10.برابر.کشــورهای.اروپایی.شــدت.مصرف.انرژی.دارد.بــه.همین.خاطر.به.نظر.

می.رسد.توسعه.انرژی.های.نو.در.کشور.می.تواند.در.حل.بسیاری.از.مشکالت.مربوط.به.اقتصاد.

انرژی.و.مشــکالت.اجتماعی.و.بهداشتی.موثر.باشد..خوشبختانه.دولت.در.سال.های.اخیر.این.

امر.مهم.را.درک.کرده.و.با.پیوســتن.به.توافقنامه.پاریس.در.سال.2015،.عماًل.گام.بزرگی.در.
راستای.ایفای.مسئولیت.اجتماعی.و.تعهدات.جهانی.خود.برداشت.

گزارش.ها.حاکی.از.این.اســت.که.وزارت.نیرو.برنامه.دارد.در.راستای.اجرای.تعهدات.کشور.

در.توافقنامه.پاریس.و.اســناد.باالدســتی.کشور.از.جمله.برنامه.ششم.توسعه،.در.5.سال.آینده.

میزان.تولید.برق.از.انرژی.های.نو.در.کشــور.را.به.حدود.5000.مگاوات.و.ســهم.انرژی.های.

پاک.)با.احتســاب.انرژی.برق.آبی(.در.ســبد.انرژی.کشور.را.تا.پایان.برنامه.ششم.به.26.هزار.
مگاوات.برساند.

البته.در.ســال.های.اخیر.در.حوزه.توســعه.انرژی.های.پاک.در.کشور.قدم.های.بسیار.بزرگی.

برداشته.شده.است،.قدم.هایی.که.از.چشمان.تیزبین.آژانس.بین.المللی.انرژی.نیز.دورنمانده.و.

باعث.شــد.تا.در.گزارش.اخیر.این.سازمان،.ایران.فعال.ترین.کشور.خاورمیانه.در.حوزه.توسعه.
انرژی.های.نو.لقب.بگیرد.

جالب.اینکه.در.قالب.اجرای.همین.سیاســت.ها،.اخیرا.ایــن.وزارتخانه.قراردادی.را.با.یک.

شــرکت.انگلیســی.برای.تولید.حدود.600.مگاوات.نیروگاه.خورشیدی.در.یکی.از.استان.های.

جنوبی.کشــور.امضا.کرد.که.در.صورت.ســاخت،.در.نوع.خود.می.توانــد.یکی.از.بزرگ.ترین.

نیروگاه.های.خورشیدی.جهان.لقب.گیرد.همچنین.چندی.پیش.یک.شرکت.نروژی.قراردادی.

برای.ســاخت.یک.نیروگاه.120.مگاواتی.خورشــیدی.با.ایران.امضا.کرده.که.قابلیت.افزایش.
تا.500.مگاوات.را.دارد.

عالوه.بر.این.قرار.اســت.در.طی.10.ســال.آینده.یک.شــرکت.ایتالیایی.با.سرمایه.گذاری.

بالغ.بر.1.5.میلیارد.دالر.اقدام.به.ســاخت.یک.نیروگاه.خورشــیدی.1000.مگاواتی.در.ایران.
کند؛.نیروگاهی.که.اگر.احداث.شود.می.تواند.بزرگ.ترین.نیروگاه.خورشیدی.کشور.لقب.گیرد.
در.همین.رابطه.عدنان.امین.مدیر.کل.آژانس.بین.المللی.انرژی.های.تجدیدپذیرمعتقد.است.
که.ایران.بازار.آینده.انرژی.اســت.و.زمینه.های.سرمایه.گذاری.فراوانی.در.بخش.انرژی.های.

تجدید.پذیر.در.ایران.وجود.دارد.
وی.با.بیان.اینکه.اتحادیه.اروپا.ارزش.زیادی.برای.ظرفیت.های.ایران.قائل.است.و.به.همین.
خاطر،.فرصت.و.زمینه.مناسبی.را.فراهم.خواهد.کرد.تا.سرمایه.گذاران.خارجی.بتوانند.در.بازار.
انرژی.ایران.سرمایه.گذاری.کنند.بر.این.باور.است.که.با.همکاری.متقابل.می.توان.به.اهداف.

بزرگ.رسید.و.سوخت.یا.موتور.دسترسی.به.اهداف.جهان.را.فراهم.کرد.

  کلنگ احداث طرح نیروگاه خورشیدی چهارمحال و بختیاری بر زمین خورد

  مناطق آفتاب خیز ایران، جوالنگاه تولید برق
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پنجره.ایرانیان؛.تاسیسات.خورشیدی.آمریکا.در.سه.ماهه.دوم.سال.میالدی.جاری.که.

تقاضای.قوی.نیروگاهی،.کاهش.چشمگیر.سیستم.های.سقف.خورشیدی.مسکونی.را.
جبران.کرد،.8.درصد.رشد.کرد.

به.گزارش.ایســنا،.تحقیقات.انجمن.صنایع.انرژی.خورشیدی.و.جی.تی.ام.ریسرچ.

نشان.داد.این.صنعت.2.39.گیگاوات.فتوولتائیک.خورشیدی.نصب.کرد.که.در.مقایسه.

با.2.2.گیگاوات.در.سال.گذشــته.افزایش.داشت..پروژه.های.نیروگاهی.58.درصد.از.
مجموع.تاسیسات.خورشیدی.نصب.شده.در.مدت.مذکور.را.تشکیل.دادند.

بااین.همه.انتظار.می.رود.رشد.این.سه.ماهه.موقتی.باشد.زیرا.پیش.بینی.می.شود.بازار.

در.ســال.میالدی.جاری.17.درصد.افول.کند.که.منعکس.کننده.تقاضای.مســکونی.
ضعیف.تر.و.تامین.نیروی.کمتر.در.مقایسه.با.سال.2016.است.

نیروگاه.ها.در.حال.بازســازی.خطوط.لوله.خــود.پس.از.تمدید.مهلت.مالیاتی.فدرال.

هســتند.و.انتظار.می.رود.رشد.بازار.در.ســال.2019.ازسر.گرفته.شود..اکثر.پروژه.های.

جدید.بــرای.نیروگاه.ها.به.صورت.داوطلبانه.تامین.شــده.اند.و.به.دلیل.ضرورت.جلب.
رضایت.دستورات.دولتی.نبوده.که.منعکس.کننده.هزینه.اندک.خورشیدی.است.

بر.اســاس.گزارش.رویترز،.بازار.غیرمسکونی.31.درصد.رشد.کرد.و.به.47.مگاوات.

رســید.که.تحت.تأثیر.توســعه.پروژه.های.خورشیدی.در.مینه.ســوتا.و.ماساچوست.و.
تقاضای.شرکت.های.صنعتی.در.کالیفرنیا.حاصل.شد.

تحلیلگران.انتظار.دارند.ظرفیت.تاسیســات.خورشــیدی.ظرف.پنج.سال.آینده،.سه.

برابر.شــود.مگر.اینکه.دونالد.ترامپ،.رئیس.جمهور.آمریکا.بخواهد.تعرفه.هایی.را.وضع.
کند.که.در.این.صورت،.پیش.بینی.مذکور.به.میزان.قابل.توجهی.کمتر.می.شود.

پنجره.ایرانیان؛.روند.رشد.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.ایران.

گرچه.به.کندی.پیش.رفته.اما.اکنون.شــاهد.پیشــرفت.های.

خوبی.در.این.زمینه.هستیم؛.تا.جایی.که.می.توان.این.انرژی.
را.چتر.نجات.صنعت.برق.دانست.

به.گزارش.ایسنا،.سال.1372.نخستین.جرقه.های.فعالیت.

در.حوزه.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.وزارت.نیرو.زده.شــد..با.

اینکــه.قبل.از.آن.هم.در.زمینه.احــداث.نیروگاه.های.برقابی.

فعالیت.های.بزرگی.انجام.شده.و.کمک.کننده.به.حفظ.محیط.

زیســت.بود.ولی.روند.شروع.فعالیت.های.نیروگاه.های.بادی،.
خورشیدی،.زمین.گرمایی.و.....به.اوایل.دهه.70.باز.می.گردد.
تا.سال.گذشته.تجدیدپذیرها.رشد.چندانی.نداشتند.تا.اینکه.
در.ســال.1395.نقطه.عطف.تجدیدپذیرها.به.ثبت.رســید،.
چراکه.براســاس.قانون.اصالح.الگوی.مصرف.انرژی،.خرید.
تضمینــی.برق.انجام.و.برای.اولین.بار.نرخ.های.معقول.خرید.
تضمینی.برق.تدوین.و.ابالغ.شــد.که.مورد.استقبال.بخش.
خصوصی.قرار.گرفت.و.دســتاورد.حاصله.از.ســال.1395.تا.
سال.1396.باعث.شد.تا.دولت.در.فاصله.دو.سال.مستقیما.در.
سرمایه.گذاری.انرژی.های.تجدید.پذیر.دخالت.نکند.و.دست.

بخش.خصوصی.را.در.این.مورد.باز.بگذارد.
این.در.حالی.اســت.که.بخش.خصوصی.عالقمند.است.تا.
تمام.نیازهای.مربــوط.به.انرژی.های.تجدید.پذیر.را.برطرف.
کنــد،.اما.تنها.معضل.بخش.خصوصی.قیمت.خرید.تضمینی.
برق.بود.که.در.مقایسه.با.قیمت.های.یارانه.ای.انرژی.امکان.

رقابت.نداشت.
این.اســتقبال.ســبب.شــده.تا.در.فاصله.دو.سال.از.ابالغ.
طرح.خرید.تضمینی.برق.توسط.دولت،.ظرفیت.دو.مگاواتی.
تبدیل.به.حدود.100.مگاوات.تا.پایان.سال.جاری.برسد،.آنچه.

موجب.نگرانی.شده.این.است.که.چگونه.حجم.تجدیدپذیرها.

را.در.ســال.های.آینده.با.توجه.به.عدم.زیرساخت.های.الزم.
کنترل.شود.

از.ســال.1395.که.موضوع.خرید.تضمینی.برق.مطرح.شد.

و.بخش.خصوصی.به.این.رونــد.اعتماد.کرد.تا.کنون.حدود.

1000.مــگاوات.نیروگاه.5.کیلوواتــی.به.صورت.پراکنده.در.

کشور.ایجاد.شد.که.باعث.اشتغالزایی.خانوارهای.بیکار.و.کم.
درآمد.شده.است.

در.همین.راستا.صادق.زاده،.رئیس.ســازمان.ساتبا،.اظهار.

کرد:.قرار.اســت.در.ســال.های.آتی.5000.مگاوات.انرژی.

تجدیدپذیر.در.کشــور.احداث.شــود.که.اگــر.این.میزان.به.

صورت.نیروگاه.های.کوچک.خانگی.و.5.کیلواتی.نصب.شود.
حدود.1.میلیون.و.300.هزار.شغل.در.کشور.ایجاد.خواهد.شد.
صادق.زاده.با.اشاره.به.اینکه.به.دلیل.معضل.کمبود.آب.در.
حال.از.دســت.دادن.کشاورزی.هستیم.و.این.شرایطی.است.
که.تغییر.اقلیم.و.گرم.شــدن.کره.زمین.بر.کشور.ما.تحمیل.

کرده.است،.افزود:.با.اســتفاده.از.نصب.پنل.های.خورشیدی.

و.بادی.در.زمین.های.کشــاورزی.می.توان.ضمن.جلوگیری.

از.بیکاری.اشــخاص.و.ایجاد.اشــتغال.و.درآمدزایی.و.تامین.

برق.مورد.نیاز.کشــور.از.مهاجرت.روستاییان.به.شهرها.نیز.
جلوگیری.کرد.

بنا.بــر.این.گزارش،.امــروزه.4.1.میلیارد.دالر.تقاضای.

نیروگاه.های. ســرمایه.گذاری.خارجــی.بــرای.احــداث.

تجدیدپذیــر.وجود.دارد.که.حــدود.400.میلیون.دالر.آن.

وارد،.نصب.و.به.بهره.برداری.رســیده،.حدود.1.5.میلیارد.

دالر.آن.نیــز.وارد.شــده.یا.در.حال.وارد.شــدن.و.احداث.

نیروگاه.است.که.بخشــی.از.آن.تا.پایان.سال.و.مابقی.در.
سال.های.آینده.به.بهره.برداری.می.رسد.

امســال. برنامه.ریزی.صورت.گرفته. براســاس. همچنین.

حداقل.50.توربین.بادی.در.کشــور.نصب.خواهد.شد.و.طبق.

وعده.مســئوالن.100.مگاوات.نیروگاه.بادی.تا.پایان.ســال.
جاری.به.بهره.برداری.می.رسد.

  تجدیدپذیرها چتر نجات صنعت برق 

  رشد تاسیسات خورشیدی آمریکا باوجود کاهش تقاضای مسکونی
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پنجــره.ایرانیــان؛.حــدود.2300.مگاوات.قــرارداد.خرید.

تضمینی.برق.در.کشور.وجود.دارد.که.حدود.40.درصد.از.این.

درخواســت.ها.مربوط.به.نیروگاه.های.بادی.است.که.به.گفته.

بسیاری.از.کارشناسان.حوزه.انرژی.ورود.به.جزییات.و.الزامات.
اتصال.نیروگاه.ها.به.شبکه.برق.کشور.جزو.ضرورت.ها.است.

به.گــزارش.ایســنا،.کاربرد.نویــن.انرژی.باد.به.شــکل.

توربین.های.بادی.جهت.تولید.برق.در.ایران.ســابقه.ای.بیش.

از.20.ســال.دارد.و.در.این.مدت.ضمن.همکاری.با.کشورها.و.

شــرکت.های.صاحب.نام.در.عرصه.ساخت.توربین.های.بادی.
به.تولید.در.داخل.کشور.این.توربین.ها.نیز.توجه.شده.است.

ایران.از.نصب.توربین.های.چند.100.کیلوواتی.به.ســاخت.

توربین.های.چند.مگاواتی.دســت.یافته.و.بر.اســاس.برنامه.

ششم.توســعه.کشور.مبنی.بر.توسعه.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.

جهت.رسیدن.به.ظرفیت.5000.مگاوات.الزم.است.که.بخش.

قابل.توجهــی.از.این.ظرفیت.به.توســعه.نیروگاهی.بادی.با.
مشارکت.بخش.خصوصی.اختصاص.یابد.

در.این.بین.پایین.بــودن.بهای.برق.و.یارانه.ای.بودن.آن،.

ناپایــداری.در.منابع.مالی.اختصاص.یافته.به.خرید.برق.تولید.

شــده.از.منابع.تجدیدپذیر،.باالبودن.نامتعــارف.هزینه.های.

خرید.برق.تضمینــی.از.نیروگاه.های.تجدیدپذیر،.متغیر.بودن.

تولیــد.انرژی.حاصل.از.منابع.تجدیدپذیر.و.وابســتگی.آن.ها.

به.شــرایط.محیطی.و.همچنین.عدم.اطمینان.به.تولید.برق.

حاصل.از.نیروگاه.های.تجدیدپذیــر.درزمان.پیک.مصرف.از.

جمله.چالش.های.جدی.در.توسعه.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.
کشور.شناخته.می.شود.

همچنین.دوربودن.منابع.تجدیدپذیر.از.مراکز.مصرف.برق.

نیزیکی.دیگر.از.مشکالت.برق.بادی.ها.است.که.این.موضوع.

تمرکز.شــبکه.های.انتقال.برق.را.جهت.اتصال.این.نیروگاه.ها.

به.شبکه.ضروری.می.ســازد..عالوه.بر.این.ستفاده.از.تجربه.

کشــورها.و.شــرکت.های.پیشــرو.در.احداث.و.بهره.برداری.

نیروگاه.های.تجدیدپذیر.یکــی.از.مهم.ترین.راهکارها.جهت.
مقابله.با.چالش.های.پیشرو.است.

در.همین.راســتا.چندی.پیش.مجید.فرمــد،.معاون.برنامه.

ریزی.و.امور.اقتصادی.شــرکت.توانیر.گفت:.ایران.قصد.دارد.

از.دستاوردهای.ارزشمند.کشورهای.پیشرو.در.عرصه.توسعه.

تجدیدپذیرها.اســتفاده.کند.و.به.زودی.مشابه.آن.کشورها.در.

کنار.خرید.تضمینی.برق.براساس.روش)تعرفه.خرید.تضمینی.

برق(.به.برگزاری.مناقصه.برای.احداث.یک.مزرعه.خورشیدی.
150.مگاواتی.در.یزد.اقدام.کند.

به.گفته.وی.این.اقدام.بــه.واقعی.کردن.قیمت.های.خرید.

بــرق.از.تجدیدپذیرها.و.ایجــاد.فضای.رقابتی.ســالم.بین.
دارندگان.فناوری.تجدیدپذیر.منجر.خواهد.شد.

همچنین.در.نشســت.مشــترک.قائم.مقام.وزیــر.نیرو.در.

امور.بین.الملــل.و.مدیرکل.انرژی.اتحادیه.اروپا.بر.توســعه.

همکاری.هــای.دو.طرف.در.زمینــه.انرژی.های.نو.و.افزایش.

بهره.وری.انرژی.تاکید.شــد.و.بر.اســاس.گفته.های.علیرضا.

دائمی.زمینه.همکاری.بســیار.مناسبی.بین.دو.طرف.بویژه.در.

زمینه.تغییر.اقلیم.و.توســعه.انرژی.های.نو.و.افزایش.کارایی.
انرژی.وجود.دارد.

وی.با.بیان.اینکه.ایــران.دارای.75.هزار.مگاوات.ظرفیت.

منصوبه.نیروگاهی.اســت.که.در.بین.کشــورهای.جهان.در.

رده.چهاردهــم.قرار.می.گیرد.که.از.این.میان.حدود.10.درصد.

از.ظرفیت.منصوبه.متعلق.بــه.نیروگاه.های.برق.آبی.و.کمتر.

از.1000.مــگاوات.مربوط.به.انرژی.هــای.نو.از.جمله.انرژی.

خورشــیدی.و.بادی.است،.اظهار.کرد:حال.حاضر.بیش.از.50.

درصد.برق.کشــور.توســط.بخش.خصوصی.تولید.می.شود.و.

برنامه.ما.تداوم.این.روند.خصوصی.ســازی.و.جذب.فاینانس.

و.ســرمایه.گذاری.خارجی.به.ویژه.در.حوزه.انرژی.های.نو.در.
کشور.است.

در.ایران.پتانسیل.باالیی.برای.توسعه.تجدیدپذیرها.به.ویژه.

انرژی.باد.و.خورشید.وجوود.دارد.که.در.چند.سال.گذشته.مورد.

توجه.ســرمایه.گذاران.قرار.گرفته.است.و.به.نظر.می.رسد.که.
آینده.خوبی.در.انتظار.انرژی.های.نو.باشد.

پنجره.ایرانیان،.کنفرانس.رهبران.خورشــیدی.و.نمایشــگاه.خورشیدی.آذرماه.96.در.
امارات.متحده.عربی.برگزار.می.شود.

Global Solar Leaders' Sum� )کنفرانس.»رهبران.خورشــیدی.جهانی«.
mit(.و.»نمایشــگاه.و.کنفرانس.خورشــیدی«.)BIG 5( تحت.حمایت.های.وزارت.
انرژی.امارات.متحده.عربی،.در.راســتای.ترقی.فناوری.های.توان.خورشیدی.جهانی.و.
بنیان.گذاری.فناوری.های.آتی.خورشیدی.در.تاریخ.26.تا.29.نوامبر.2017.)4.تا.7.آذرماه.

1396(.در.شهر.دوبی.برگزار.می.شود.
نمایشــگاه.BIG.5.یک.ســکوی.آرمانی.برای.گفتگو،.یادگیری،.تعامل.و.نشســت.
با.تامین.کنندگان.فناوری.خورشــیدی.اســت؛.همچنین.از.طریق.شرکت.در.کنفرانس.
ســران.خورشــیدی.جهان،.می.توانید.خود.را.با.آخرین.پیشرفت.های.صنایع.خورشیدی.

به.روز.کنید.
GCC( )Gulf Coopera�( ساهداف.کشورهای.شــورای.همکاری.خلیج.پار
tion Council(.درواقع.دسترســی.به.تولید.توان.10.درصدی.از.منابع.تجدیدپذیر.

انرژی.تا.سال.2020.است.که.فرصت.های.گسترده.ای.را.در.صنایع.به.دنبال.دارد.

  جزئیات جدید از وضعیت تولید برق بادی در ایران

THE BIG 5 SOLAR کنفرانس و نمایشگاه خورشیدی  
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  کارایی خودروهای برقی سه برابر می شود

پنجره.ایرانیان؛.یک.شرکت.ژاپنی.یک.باتری.شارژسریع.

جدید.با.قدرت.50.آمپر.ســاعت.توسعه.داده.که.می.تواند.
قدرت.خودروهای.برقی.را.تا.سه.برابر.افزایش.دهد.

به.گزارش.ایســنا.و.به.نقل.از.گیزمگ،.تمرکز.اصلی.

ســازندگان.خودروهای.الکتریکی،.به.حداکثر.رساندن.

قدرت.باتری.ها.اســت،.به.طوری.کــه.بتوانند.با.هر.بار.

شــارژ.بیشترین.کارایی.را.داشته.باشند..به.همین.علت،.

فناوری.های.جدید.باتری،.نقش.مهمی.در.اســتفاده.از.
آنها.دارند.

.SCiB.توشیبا.یک.باتری.شــارژ.فوق.سریع.موسوم.به

که.یک.باتری.سوپرشارژ.یونی.است،.توسعه.داده.که.ادعا.

می.کند.خودروهای.برقی.توســط.آن.می.توانند.سه.برابر.

مســافتی.که.تاکنون.طی.می.کردند.را.بپیمایند.و.سپس.
ظرف.چند.دقیقه.دوباره.به.طور.کامل.شارژ.شوند.

.SCiB..از.ســال.2007.به.شکل.های.مختلفی.موجود.

بوده.اســت..ادعای.اصلی.توشــیبا.این.است.که.اکنون.

این.باتری.توانایی.شــارژ.شــدن.90.درصد.ظرفیتش.را.

تنها.در.پنج.دقیقه.دارد..همچنین.دارای.عمر.10.ســال.

و.سطح.باالیی.از.ایمنی.است.و.راه.خود.را.در.تعدادی.از.

خودروهای.برقی.مشهور.پیدا.کرده.است..SCiB..فعلی.

از.اکســید.تیتانیــوم.لیتیوم.به.عنــوان.قطب.مثبت.خود.

استفاده.می.کند،.اما.توشــیبا.می.گوید.که.اکنون.یک.راه.
بهتر.یافته.است.

نسل.جدید.SCiB.با.اســتفاده.از.مواد.جدید.برای.آند.

)قطب.مثبت(.به.نام.اکســید.تیتانیوم.نیوبیوم.ساخته.شده.

که.توشیبا.قادر.به.ترتیب.دادن.آن.به.ساختار.بلوری.است.

و.می.توانــد.یون.های.لیتیوم.را.به.طور.موثرتر.ذخیره.کند..
به.این.ترتیب،.چگالی.انرژی.دو.برابر.می.شود.

توشــیبا.یک.نسخه.50.آمپرســاعتی.از.باتری.جدید.را.

آزمایش.کرده.اســت.و.معتقد.است.که.دارای.ایمنی.عالی.

و.یک.چرخه.عمر.طوالنی.اســت.و.بیش.از.90.درصد.از.
ظرفیت.خود.را.پس.از.5000.بار.شارژ.نگه.می.دارد.

این.بیانگر.این.اســت.که.اگــر.در.یک.خودروی.برقی.

جمع.و.جور.جا.بگیرد،.با.تنها.شش.دقیقه.شارژ.فوق.العاده.

ســریع.می.تواند.حدود.320.کیلومتر.را.طی.کند،.که.این.
میزان.سه.برابر.استاندارد.فعلی.است.

   فولکس واگن سوپراسپرت برقی می سازد

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.خودروســازی.فولکس.واگن.به.پیروی.از.سایر.خودروسازانی.که.

اخیرا.به.ناوگان.تولید.خودروهای.برقی.عالقه.مند.شده.اند.و.به.آن.پیوسته.اند،.به.دنبال.تولید.
یک.خودروی.سوپر.اسپرت.تمام.برقی.است.

به.گزارش.ایســنا.و.به.نقل.از.انگجت،.فولکس.واگن.در.ماه.گذشــته.یک.نقشه.راه.برای.

ســاخت.و.عرضه.EV.خود.راه.اندازی.کرد.و.قول.تولید.300.خودروی.بی.آالینده.را.تا.سال.
2030.داد.

اما.در.واقع.این.شــرکت.این.عرصه.را.یک.پله.به.پیش.برده.است،.چرا.که.سعی.در.خلق.

یک.اثر.جدید.دارد؛.یک.خودروی.ســوپر.اسپرت.تمام.الکتریکی.برای.مسابقه.در.کوهستان.
 Pikes Peak " و.ارتفاع.باال..این.خودرو.اولین.بار.در.ماه.ژوئن.در.مســابقات.کوهستانی

" کلرادو.مسابقه.می.دهد.
فولکس.واگن.با.یک.شرکت.توسعه.فنی.در.ولفسبورگ.همکاری.می.کند.تا.نمونه.اولیه.را.
تولید.کند..خودروساز.امیدوار.است.که.این.خودرو.رکورد.رقیبان.الکتریکی.اش.را.که.8.دقیقه.

و.57.ثانیه.و.118.هزارم.ثانیه.است،.در.این.دوره.بشکند.
مســیر.این.مسابقات.12.4.مایل.است.که.مســابقه.دهندگان.باید.نزدیک.به.5000.فوت.

شیب.های.تند.را.در.ارتفاع.14.هزار.فوت.باالتر.از.سطح.دریا.بپیمایند.
 "Pikes Peak" :یک.عضو.هیات.مدیره.فولکس.واگن.در.یک.نشســت.خبری.گفت

یکی.از.مشــهورترین.مســابقات.اتومبیل.رانی.جهان.است..این.یک.چالش.بزرگ.است.و.به.
همین.دلیل.برای.اثبات.قابلیت.های.فناوری.های.آینده.فوق.العاده.مناسب.است.

وی.افزود:.خودروی.مســابقه.ای.الکتریکی.ما.با.فناوری.باتری.نوآورانه.و.فناوری.رانندگی.

مجهز.خواهد.شــد..آزمایش.هــای.ســخت.و.پراســترس.در "Pikes Peak" به.ما.

یافته.های.مهمی.می.دهد.که.به.توسعه.خودرو.در.آینده.کمک.خواهد.کرد.و.محصوالت.ما.و.
تکنولوژی.های.آنها.را.نمایش.خواهد.داد.
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  اتوبوس هایی که با قهوه کار می کنند!

  چین برای توقف اتالف انرژی تجدیدپذیر دست به کار می شود

پنجره.ایرانیان؛.لندن.برای.مبارزه.با.آلودگی.هوا.تصمیم.

دارد.اتوبوس.هایی.بســازد.که.ســوخت.آنها.قهوه.باشــد..

عشــق.لندنی.ها.به.قهوه.می.تواند.سوخت.یک.سوم.شبکه.
اتوبوس.رانی.پایتخت.را.تامین.کند.

به.گزارش.ایســنا،.بــه.عنوان.بخشــی.از.تالش.های.

مــداوم.لندن.برای.کاهش.آلودگــی.در.پایتخت.انگلیس،.

اتوبوس.های.این.شهر.برای.استفاده.از.منبع.جدید.سوخت،.
یعنی.تفاله.قهوه.آماده.می.شوند.

بــه.واســطه.همــکاری.بیــن.چند.شــرکت..مخزن.
اتوبوس.های.دو.طبقه.با.یک.ســوخت.زیستی.موسوم.به 
B20.متشکل.از.مخلوط.روغن.ضایعات.قهوه.با.سوخت.

دیزل.پر.خواهد.شد.
تاکنون.آنها.ســوخت.الزم.به.اندازه.تامین.یک.ســال.
ســوخت.یک.اتوبوس)6.هزار.لیتر(.را.با.اســتفاده.از.این.
روش.تولیــد.کرده.اند..اما.از.آنجایی.که.لندنی.ها.روزی.20.

میلیون.فنجان.قهوه.می.نوشند،.ضایعات.به.جا.مانده.از.این.

میزان.قهوه.می.تواند.ســوخت.کافــی.را.برای.تامین.یک.
سوم.کل.شبکه.اتوبوس.رانی.لندن.فراهم.کند.

کارخانه.Bio�Bean.می.تواند.ســالیانه.50.هزار.تن.

قهــوه.را.بازیافت.کند..این.شــرکت.ضایعــات.حاصل.از.

کافی.شــاپ.های.خیابانی.و.همچنیــن.کارخانه.های.تولید.

قهوه.فوری.را.جمع.آوری.می.کند.و.از.آن.برای.اســتخراج.
روغن.استفاده.می.کند.

ســپس.با.ســایر.چربی.ها.و.روغن.ها.مخلوط.می.شــود.

تــا.20.درصد.از.ترکیبات.ســوخت.زیســتیB20.تولید.

شــود..اتوبوس.ها.نیازی.به.تغییــر.ندارند.و.این.خود.یک.
صرفه.جویی.بزرگ.در.هزینه.ها.است.

سوخت.هایی.مانند.B20 یک.سوخت.جایگزین.سبزتر.

را.فراهم.می.کنند،.چرا.که.لندن.برای.مبارزه.با.آلودگی.هوا.
به.حمایت.از.روش.های.سبزتر.حمل.و.نقل.ادامه.می.دهد.

صادق.خان.شهردار.لندن.گفته.است.که.از.سال.2018،.

هیچ.یک.از.اتوبوس.های.معمولی.جدید.در.مرکز.شــهر،.

دیگر.آالینده.نخواهند.بود.و.توســط.ناوگان.وســیعی.از.
اتوبوس.های.هیبریدی.کمک.می.شوند.

با.این.حال،.هدف.نهایی.این.اســت.که.لندن.تا.ســال.

2050.یک.سیســتم.حمل.و.نقل.با.میزان.آالیندگی.صفر.
داشته.باشد.

پنجره.ایرانیان؛.چین.قصد.دارد.تا.ســال.2020.مانع.
از.اتالف.نیروی.تولیدی.بخش.انرژی.تجدیدپذیر.شود.
به.گزارش.ایســنا،.نیروی.تولیدی.نیروگاه.های.بادی،.
خورشیدی.و.آبی.اغلب.هدر.می.رود.زیرا.ظرفیت.انتقال.
کافــی.برای.جذب.آن.وجود.ندارد.و.به.نرخ.های.اتالف.
باال.به.خصوص.در.شمال.غربی.چین.منجر.شده.است.
اداره.ملی.انرژی.چین.در.بیانیه.ای.اعالم.کرد.که.نرخ.
استفاده.از.نیروگاه.های.هیدروپاور.در.استان.های.جنوب.
غربی.یونان.و.سیچوان.بایستی.تا.سال.2017.به.حدود.

90.درصد.برسد.
این.سازمان.انتظار.دارد.در.سال.2017.میزان.اتالف.

نیروی.بادی.در.اســتان.های.شــمال.غربی.گانســو.و.

شــین.جیانگ.به.حدود.30.درصد.و.در.مناطق.شــمال.

شــرقی.جیلین،.هیلونگ.جیانگ.و.مغولســتان.داخلی.
حدود.20.درصد.کاهش.پیدا.کند.

همچنین.اتالف.نیروی.خورشــیدی.در.اســتان.های.

گانســو.و.شین.جیانگ.باید.امســال.به.پایین.حدود.20.

درصد.و.در.شانکســی.و.کین.گای.به.پایین.10.درصد.
محدود.شود.

نیروی.تولیدی.نیروگاه.های.بادی.و.خورشــیدی.در.

ســایر.مناطق.چین.امســال.به.اهدافی.که.اداره.ملی.
انرژی.سال.گذشته.تعیین.کرده.بود،.خواهند.رسید.

چیــن.وعده.داده.اســت.ســهم.مصــرف.نیروهای.

غیرسوخت.فسیلی.و.تجدیدپذیر.را.تا.سال.2020.به.15.

درصد.از.کل.سبد.انرژی.و.تا.سال.2030.به.20.درصد.
آن.افزایش.دهد.

بر.اساس.گزارش.رویترز،.همچنین.چین.اعالم.کرده.

که.بازار.تجــارت.انرژی.را.گســترش.داده.و.ظرفیت.

انتقــال.نیروی.بین.منطقــه.ای.را.به.منظــور.افزایش.

مصرف.انرژی.تجدیدپذیر.و.کاهش.وابستگی.به.زغال.
سنگ.افزایش.می.دهد.

ظرفیت.نیروگاه.های.زغال.ســوز.در.چین.تا.ســال.
2020.به.1100.گیگاوات.محدود.خواهد.شد.

  الزام برج های پایتخت به تامین ۱۰ درصد از انرژی خورشیدی

گفت:.پیشــنهاد.می.شود.شــهرداری.تهران.برج.های.جدید.را.ملزم.کند.تا.حداقل.10.درصد.از.پنجــره.ایرانیان؛.معاون.وزیر.نیرو.در.خصوص.انرژی.مصرفی.برج.های.تازه.ســاخت.تهران.
انرژی.مصرفی.خود.را.از.طریق.انرژی.خورشیدی.تامین.کنند.

به.گزارش.مهر،.هوشــنگ.فالحتیان.در.ادامه.تصریح.کرد:.معموال.با.احداث.برجی.که.100.

میلیارد.تومان.هزینه.در.برداشــته.است.اگر.بخواهیم.نیروگاهی.را.بر.روی.آن.قرار.دهیم،.500.

میلیون.تومان.هزینه.خواهد.داشــت.که.این.میزان.هزینه،.مبلغ.خاصی.نیست.و.به.صرفه.است.
که.سرمایه.گذاران.این.کار.را.انجام.دهند.

معاون.وزیر.نیرو.در.امور.برق.و.انرژی.با.بیان.اینکه.پیشنهاد.می.کنیم.که.شهرداری.با.نصب.

ســلول.های.فتوولتاییک.بر.بام.این.برج.ها.انرژی.برق.را.تامین.کند،.اذعان.کرد:.این.اقدام.یک.

حرکت.زیست.محیطی.است.و.مردم.را.تشویق.می.کند.که.بر.بام.منازل.خود.انرژی.خورشیدی.
نصب.کنند.

فالحتیــان.با.تاکید.بر.اینکه.وزارت.نیرو.آماده.تعامل.و.همکاری.کامل.با.شــهرداری.تهران.

اســت،.خاطرنشان.کرد:.استقبال.می.کنیم.که.در.آینده.نزدیک.جلسه.ای.را.در.ارتباط.با.کاربرد.

انرژی.های.خورشــیدی.در.کالن.شهر.تهران.با.شــهردار.و.معاونانش.داشته.باشیم.تا.در.جهت.
توسعه.کاربرد.نیروگاه.های.خورشیدی.در.تهران.اقدامات.الزم.را.انجام.دهیم.
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  تجدیدپذیرها از جمله اولویت های برنامه انرژی ایران است

  رشد بهتر گیاهان گلخانه ای با صفحات خورشیدی

پنجره.ایرانیان؛.با.هدف.آشــنایی.با.دســتاوردهای.شرکت.

وستاس.دانمارک.در.زمینه.نیروگاه.های.بادی.و.مسائل.مربوط.

به.اتصال.این.نیروگاه.ها.به.شــبکه.سراســری.برق.کشــور،.

همایشــی.از.سوی.این.شــرکت.با.همکاری.شرکت.توانیر.با.
حضور.سفیر.دانمارک.در.تهران.برگزار.شد.

به.گزارش.ایلنا،.فرمد.معــاون.برنامه.ریزی.و.امور.اقتصادی.

شرکت.توانیر.نیز.در.این.همایش.گفت:.کاربرد.نوین.انرژی.باد.

به.شکل.توربین.های.بادی.جهت.تولید.برق.در.ایران.سابقه.ای.

بیش.از.20.سال.دارد.و.در.این.مدت.ضمن.همکاری.با.کشورها.

و.شرکت.های.صاحب.نام.در.عرصه.ساخت.توربین.های.بادی.به.
تولید.در.داخل.کشور.این.توربین.ها.نیز.توجه.شده.است.

وی.تصریــح.کرد:.ایــران.از.نصب.توربین.هــای.چند.100.
کیلوواتی.به.ساخت.توربین.های.چند.مگاواتی.دست.یافته.است.
فرمد.با.اشــاره.به.هدف.تعیین.شــده.در.برنامه.ششم.
توســعه.کشور.مبنی.بر.توســعه.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.
جهت.رســیدن.به.ظرفیت.5.هزار.مگاوات.اذعان.داشت:.
بخش.قابل.توجهی.از.این.ظرفیت.به.توســعه.نیروگاهی.

بادی.با.مشارکت.بخش.خصوصی.اختصاص.دارد.
وی.پایین.بودن.بهای.برق.و.یارانه.ای.بودن.آن،.ناپایداری.
در.منابع.مالی.اختصاص.یافته.به.خرید.برق.تولیدشــده.از.
منابع.تجدیدپذیر،.باالبود.نامتعارف.هزینه.های.خرید.برق.
تضمینی.از.نیروگاه.هــای.تجدیدپذیر،.متغیر.بودن.تولید.
انــرژی.حاصل.از.منابع.تجدیدپذیر.و.وابســتگی.آنها.به.
شــرایط.محیطی.و.همچنین.عدم.اطمینان.به.تولید.برق.
حاصــل.از.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.درزمان.پیک.مصرف.
را.از.جملــه.چالش.هــای.جدی.در.توســعه.انرژی.های.

تجدیدپذیر.در.کشور.برشمرد.

فرمد.با.اشــاره.به.دور.بودن.منابع.تجدیدپذیر.از.مراکز.

مصرف.برق.اظهار.داشت:.این.موضوع.تمرکز.شبکه.های.

انتقــال.برق.را.جهــت.اتصال.این.نیروگاه.ها.به.شــبکه.
ضروری.می.سازد.

وی.استفاده.از.تجربه.کشــورها.و.شرکت.های.پیشرو.

در.احداث.و.بهره.بــرداری.نیروگاه.هــای.تجدیدپذیر.را.

یکی.از.مهم.ترین.راهکارهــا.جهت.مقابله.با.چالش.های.

پیشرو.دانست.و.یادآور.شد:.این.همایش.فرصت.مناسبی.

برای.تبادل.نظر.و.انتقال.تجربیات.و.راه.حل.هایی.اســت.

که.توســط.دانشــمندان.و.صاحب.نظران.برای.رفع.این.
چالش.ها.یافت.شده.است.

معــاون.برنامه.ریزی.و.امور.اقتصادی.شــرکت.توانیر.

خاطرنشان.کرد:.ایران.قصد.دارد.از.دستاوردهای.ارزشمند.

کشورهای.پیشرو.در.عرصه.توسعه.تجدیدپذیرها.استفاده.

کند.و.به.زودی.مشابه.آن.کشورها.در.کنار.خرید.تضمینی.

برق.بر.اســاس.روش.تعرفــه.خرید.تضمینــی.برق.به.

برگزاری.مناقصه.برای.احداث.یک.مزرعه.خورشــیدی.
150.مگاواتی.در.یزد.اقدام.کند.

وی.همچنین.اظهار.داشت:.این.اقدام.به.واقعی.کردن.

قیمت.هــای.خرید.بــرق.از.تجدیدپذیرها.و.ایجاد.فضای.

رقابتی.ســالم.بین.دارندگان.فنــاوری.تجدیدپذیر.منجر.
خواهد.شد.

پنجره.ایرانیان؛.استفاده.از.صفحات.خورشیدی.برای.

تامین.برق.منازل.مدتی.اســت.متداول.شده،.اما.کاربرد.
آنها.در.گلخانه.ها.تابه.حال.چندان.متداول.نبوده.است.

به.گزارش.مهر.به.نقل.از.نیواطلس،.محققان.دانشگاه.

کالیفرنیا.با.نصب.صفحات.خورشــیدی.ارغوانی.رنگ،.

روی.ســقف.یک.گلخانه.متوجه.شــدند.که.جایگزینی.

این.روش.با.تابش.مستقیم.نور.خورشید.نه.تنها.به.رشد.

گیاهان.آسیبی.وارد.نمی.کند،.بلکه.باعث.می.شود.برخی.
گیاهان.حتی.بهتر.رشد.کنند.

علــت.این.امــر.تاثیر.مثبت.نور.رنگی.بر.ســرعت.و.

کیفیت.رشد.برخی.انواع.گیاهان.است.که.باعث.خواهد.

شد.اســتفاده.از.صفحات.خورشــیدی.برای.تامین.نور.
گلخانه.ها.در.آینده.افزایش.یابد.

در.این.صفحات.خورشیدی.از.فناوری.خاصی.موسوم.

به.WSPV.اســتفاده.شــده.که.باعث.افزایش.تولید.

برق.از.نور.خورشــید.شــده.و.هزینه.به.کارگیری.روش.

یادشــده.را.هــم.کاهش.می.دهد..صفحــات.مذکور.از.

توانایی.بیشتری.برای.جذب.طول.موج.های.آبی.و.سبز.

برخوردارند.و.انرژی.جذب.شــده.را.به.نوارهای.باریک.
فتوولتاییک.منتقل.می.کنند.

انرژی.تبدیل.شــده.به.برق.از.این.طریق.نه.تنها.نیاز.

گیاهان.را.برطرف.می.کند،.بلکه.برای.روشن.نگه.داشتن.

سیســتم.تهویه.مطبوع.و.فعالیت.سیســتم.های.برقی.
آبیاری.و.غیره.نیز.قابل.استفاده.است.

سیستم.یادشده.فعال.در.گلخانه.ای.متشکل.از.20.نوع.

محصول.گیاهی.مختلف.مانند.گوجه.فرنگی،.خیار،.لیمو،.

فلفل،.توت.فرنگی.و.ریحان.نصب.شــده.و.در.حالی.که.

تغییری.در.شــرایط.رشــد.80.درصد.از.این.میوه.ها.رخ.
نداده،.رشد.20.درصد.از.آنها.بهتر.شده.است.

اســتفاده.از.روش.یادشــده.باعث.کاهش.نیاز.برخی.

انواع.میوه.ها.به.مصرف.آب.شده.است..به.عنوان.مثال.

این.روش.مصــرف.آب.در.گوجه.فرنگی.ها.را.5.درصد.
کمتر.کرده.است.
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  تقاضای میلیاردی خارجی ها در انرژی های تجدیدپذیر

پنجره.ایرانیان؛.بر.اســاس.آخرین.آمار4.1.میلیارد.دالر.

تقاضای.خارجــی.برای.توســعه.تجدیدپذیرها.در.وزارت.

اقتصاد.به.ثبت.رســیده.اســت.که.از.این.بین.1.5.میلیارد.

دالر.عملیاتــی.و.400.میلیون.دالر.نیز.بــه.بهره.برداری.
رسیده.است.

به.گزارش.ایســنا،.باتوجه.به.مزایای.انرژی.های.تجدید.

پذیر.بســیاری.از.کشورها.در.تالشــند.تا.در.آینده.بتوانند.

100.درصد.انرژی.خود.را.از.تجدیدپذیرها.تامین.کنند؛.چرا.

که.این.نوع.از.انرژی.به.مرور.ارزان.تر.و.دسترســی.به.آن.

راحت.تر.می.شود..از.سوی.دیگر.امروزه.انرژی.های.فسیلی.

توسعه.بسیار.خوبی.در.دنیا.پیدا.کرده.و.به.نقاط.نهایی.خود.

نزدیک.شــده.به.طوری.که.هم.اکنون.2500.محصول.از.

گاز.طبیعی.و.نفت.به.دســت.می.آید.که.ارزش.افزوده.این.

محصوالت.قطعا.بسیار.بیشتر.از.احتراق.و.سوزاندن.گاز.و.
نفت.خواهد.بود.

در.همین.زمینه.نیز.براساس.قانون.برنامه.ششم.توسعه.

بایستی.5000.مگاوات.نیروگاه.تجدیدپذیر.در.کشور.نصب.

و.بهره.بــرداری.شــود،.که.طبق.اعالم.مســووالن.برقی.

کشــور.در.چند.ماه.نخســت.اجرای.ایــن.برنامه.ظرفیت.

تجدیدپذیرهای.کشــور.به.بیش.از.400.مگاوات.رســیده.

کــه.مطمئنا.با.ادامه.چنین.روندی.و.اتکای.به.توان.بخش.

خصوصی.برنامــه.تکلیفی.مجلس.در.زمینه.تجدیدپذیرها.
محقق.خواهد.شد.

به.گفتــه.صــادق.زاده،.رئیــس.ســازمان.انرژی.های.

تجدیدپذیر.و.بهــره.وری.برق.ایران..هــم.اکنون.2100.

مگاوات.قرارداد.خریــد.تضمینی.برق.با.بخش.خصوصی.

منعقد.شــده.که.از.این.بین.700.مــگاوات.آن.که.مربوط.

به.نیروگاه.های.روی.زمین.بوده.در.حال.ســاخت.و.8000.

مگاوات.پروانــه.احداث.نیروگاه.هــای.تجدیدپذیر.نیز.از.
سوی.بخش.خصوصی.دریافت.شده.است.

وی.بــا.بیــان.اینکه.با.رونــدی.که.امــروزه.در.زمینه.

تجدیدپذیرها.شــکل.گرفتــه.اطمینــان.دارم.که.5000.

مگاوات.نیروگاه.تکلیفی.وزارت.نیرو.در.زمان.مقرر.محقق.

خواهد.شد.مگر.اینکه.در.این.مسیر.اتفاقات.غیرمترقبه.ای.

رخ.بدهــد،.اظهار.کرد:.یکــی.از.نگرانی.های.ما.مربوط.به.

بســته.قانونی.اســت.که.مجلس.برای.این.حوزه.تصویب.

کــرده.و.باید.به.صورت.یکجا.اجرا.شــود..با.وجود.اینکه.

قانون.برنامه.وزارت.نیرو.را.متعهد.به.انجام.برنامه.یاد.شده.

کرده.ولی.منابع.مالی.الزم.آن.را.نیز.در.قانون.دائمی.خود.
مشخص.کرده.است.

به.گفتــه.وی.براســاس.بــرآورد.صــورت.گرفته.مبلغ.

جمع.آوری.شــده.در.ایــن.بخش.در.حدود.هــزار.و.100.

میلیــارد.تومان.خواهد.بود.که.بیش.از.500.میلیارد.تومان.

آن.دریافت.و.در.حساب.خزانه.نگهداری.می.شود..براساس.

قانون.بایســتی.100.درصــد.این.مبلغ.به.توســعه.برق.

روســتایی.و.تجدیدپذیرها.اختصاص.پیدا.کند.ولی.نگرانی.

ما.از.بابت.آن.اســت.که.این.مسیر.منحرف.و.منابع.مالی.
این.بخش.به.سایر.حوزه.ها.اختصاص.پیدا.کند.

صادق.زاده.بــا.تاکید.بر.اینکه.بــرای.تامین.منابع.مالی.

توسعه.تجدیدپذیرها.از.توان.داخل.و.خارج.کشور.استفاده.

می.کنیم،.گفت:.شرایط.کامال.مســاوی.برای.این.بخش.

در.نظــر.گرفته.ایم.و.تبعیضی.بین.ســرمایه.گذاران.داخلی.

و.خارجی.وجود.ندارد.که.همین.امر.باعث.شــده.در.زمینه.
تجدیدپذیرها.تقاضاهای.خوبی.شکل.بگیرد.

شرایط..کلی.سرمایه.گذاری.برای.انرژی.های.تجدیدپذیر.

خوب.ارزیابی.می.شود.که.با.توجه.به.پتانسیل.باالی.ایران.

در.این.زمینه.باال.بودن.تقاضای.ســرمایه.گذاری.منطقی.

ارزیابی.می.شود.اما.مشکل.عمده.ای.که.در.این.زمینه.وجود.

دارد.ارائه.تضامین.پرداخت.اســت.کــه.اگر.دولت.به.این.

موضوع.عنایت.بیششتری.داشته.باشد.قطعا.شرایط.خوبی.
در.تجدیدپذیرها.خواهیم.داشت.

  حلزون دریایی منبع سوخت و انرژی می شود

پنجره.ایرانیان؛.تالش.برای.اســتفاده.از.انواع.جانداران.

به.منظــور.تهیــه.انرژی.روز.بــه.روز.در.حال.گســترش.

اســت،.زیرا.این.نوع.منابع.تامین.انرژی.پایدار.و.دوستدار.
محیط.زیست.هستند.

به.گزارش.مهر.به.نقل.از.نیواطلس،.گروهی.از.محققان.در.

دانشگاه.پنســیلوانیا.قصد.دارند.از.حلزون.های.بزرگ.دریایی.

که.معموال.در.مجاورت.صخره.های.مرجانی.زندگی.می.کنند..
به.عنوان.منبع.تولید.سوخت.های.زیستی.استفاده.کنند.

به.گفته.این.پژوهشــگران.حلزون.های.یادشده.دارای.

بافت.های.عضالنی.آبی.رنگ.و.زیبایی.هســتند.که.قادر.

به.جذب.نور.خورشــید.بوده.و.اســتخراج.انرژی.از.آنها.
ممکن.است.

یکی.از.اعضای.خانواده.این.حلزون.های.دریایی.بیش.از.

220.کیلوگرم.وزن.و.120.ســانتیمتر.طول.دارد.و.در.کنار.

صخره.های.مرجانی.سواحل.اســترالیا.و.جزایر.گرمسیری.

غــرب.اقیانــوس.آرام.زندگی.می.کنــد..در.زمانی.که.این.

حلزون.ها.بازوهای.خود.را.باز.می.کنند.نور.خورشــید.از.آب.

شفاف.اقیانوس.می.گذرد.و.جذب.بخشی.از.سلول.های.بدن.

آنها.از.گونه.Symbiodinium می.شود..نور.جذب.شده.
برای.این.حلزون.ها.خاصیت.تغذیه.ای.دارد.

بخشــی.از.پوســته.بیرونــی.بــدن.ایــن.موجــود.از.

ایریدیوسیت.ها.تشکیل.شده.که.برای.هدایت.نور.و.تجزیه.

آن.بــه.طیف.های.رنگی.مختلف.در.بــدن.حلزون.دریایی.

بــه.کار.می.رود..دانشــمندان.می.گویند.ســاختار.بدن.این.

حیوان.به.گونه.ای.اســت.که.می.توان.نور.جذب.شده.را.به.

ســوخت.های.شــیمیایی.و.انواع.انرژی.تبدیل.و.از.آن.در.

مقیاســی.گسترده.اســتفاده.کرد..البته.شرط.موفقیت.این.

روش.رسیدن.نور.کافی.به.بدن.هر.یک.از.سلول.های.بدن.
حلزون.دریایی.و.پرورش.آنها.در.مقیاس.گسترده.است.
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 بازسازی کلیسا و تبدیل آن به خانه مسکونی

پنجره.ایرانیان؛.در.هلند.یک.کلیســا.را.بازسازی.کرده..و.کاربرد.آن.را.به.مسکونی.
تبدیل.کرده.اند.

به.نقل.از.وبسایت.آرشــیتکت،.چند.شرکت.معماری.کلیسایی.واقع.در.شهر.هارلو،.

هلند.را.به.عنوان.ســاختمان.مســکونی.بازســازی.کردند..کار.طراحی.داخلی.بنا.از.

قســمت.های.قدیمی.آن.که.مربوط.به.1928.بودند،.شــروع.شد..معماران.این.پروژه.

نشــان.دادند.که.با.داشتن.برنامه.پالنی.درســت.می.توان.کار.طراحی.و.دکوراسیون.
داخلی.مسکونی.را.حتی.در.فضای.محدودی.مانند.کلیسا.پیاده.کرد.

کانســپت.طراحی.و.بازسازی.ساختمان.3.نکته.مهم.بود:.خالی.کردن،.ایزوله.کردن.

و.مبله.کردن.کلیســا..در.معمــاری.این.پروژه.کار.عاقالنه.ای.بود.که.کل.مســاحت.

1100.مترمربع.کلیسا.را.به.اتاق.های.بزرگ.تقسیم.نکردند.بلکه.فضا.را.به.بخش.های.

کوچک.و.کاربردی.تبدیل.کردند..طراحی.داخلی.فضای.نیم.طبقه.کلیسا.با.یک.تخت،.

حمام.و.مبلمان.و.یک.راه.پله.با.چند.عملکرد.انجام.شــد..این.راه.پله.به.صورت.مکعب.

بســته.ای.طراحی.شده.که.به.عنوان.مواردی.مانند.پله،.آشپزخانه.بسته،.کمد.دیواری،.
دیوار.جدا.کننده.و.یک.المان.آکوستیک.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.



ری
عما

ر م
بـا

اخ
12
ه.3

ـار
شم

...
96
ی.

..د
م..
زده

ل.یا
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
ج

پن

83

 خانه فامیلی در تهران و لذت زندگی ایرانی

پنجره.ایرانیان؛.خانه.ای.بر.اســاس.همنشینی.اعضای.یک.خانواده.ایرانی.طراحی.و.
معماری.شده.است.

به.نقل.از.وبسایت.آرشیتکت،.این.روزها.شاید.خیلی.از.پدر.مادرها.به.فکر.این.باشند.

تا.در.زمینی.که.در.اختیار.دارند.ســرپناهی.برای.خود.و.آینده.فرزندانشان.فراهم.کنند..

نمونه.ای.از.پروژه.های.طراحی.شــده.با.ایده.همنشینی.اعضای.یک.خانواده.ایرانی.را.
در.اثر.مهندس.فرزاد.عظیمی.در.شهر.تهران.می.توان.مشاهده.کرد.

درخواســت.کارفرما.داشتن.این.فضاها.بود:.یک.واحد.مسکونی.با.سه.اتاق.خواب.و.

فضاهای.مرتبط،.دو.واحد.مســکونی.کوچک.تر،.هر.کدام.با.دو.اتاق.خواب.برای.آینده.

نزدیک.فرزندان،.فضایی.مســقف.پارکینگ.برای.پارک.ســه.خودرو،.حداقلی.از.یک.

فضای.ورزشــی،.شامل.استخر،.سونا.و.محلی.برای.چند.وسیله.ورزشی.و.حیاطی.که.
امکان.تجمع.خانوادگی.را.فراهم.سازد.

در.این.ســاختمان.بر.خالف.عرف.رایج.که.دسترسی.واحدها.معموال.از.یک.ورودی.

و.پلکان.مشترک.صورت.می.گیرد،.ورودی.واحدهای.مسکونی.در.وجوه.مختلف.بنا.و.

.پس. در.دورترین.فاصله.از.یکدیگر،.به.گونه.ای.جانمایی.شــده.که.ساکنین.هر.واحدـ.
از.وارد.شدن.به.حیاط.ـ.مسیرهای.متفاتی.طی.می.کنند.

پنجره.های.واحد.طبقه.باال،.با.قابی.از.فلز.محصور.شده.تا.دید.بالفاصله.ازفضاهای.

داخلــی.به.حیاط.و.راهروهای.اطراف.بنا.محدود.شــود..راه.های.منتهی.به.حیاط.نیز.

چنان.طراحی.شــده.که.حیاط.تا.آخرین.لحظه.ورود.به.آن،.دیده.نشــود..دسترسی.به.
فضای.ورزشی،.هم.از.داخل.بنا.و.هم.از.درون.حیاط.میسر.است.

زندگی.روزانه.در.این.ســاختمان.نیازمند.دسترســی.به.فضاهای.مختلفی.است.که.

رســیدن.به.آنها.از.مســیرهای.متفاتی.امکان.پذیر.بوده.و.ضمــن.آنکه.همواره.دیده.
نمی.شوند،.امکان.تجربیات.متفاوتی.را.برای.ساکنین.مختلف.آن.فراهم.می.سازند.
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 طراحی داخلی آپارتمانی سرزنده و مناسب روحیات کودکان

پنجره.ایرانیان؛.در.دکوراســیون.داخلی.یک.آپارتمان.تالش.شــده.اســت.فضایی.
سرزنده.و.شاداب.طراحی.شود.که.با.روحیات.کودکان.مناسبت.داشته.باشد.

به.نقل.از.وبسایت.آرشیتکت،.طراحی.داخلی.این.آپارتمان.نه.تنها.فضاهایی.مناسب.

را.برای.گرد.هم.آمدن.اعضای.خانواده.فراهم.می.کند.بلکه.دارای.فضاهای.دنج.زیادی.
نیز.می.باشد..

در.دکوراســیون.داخلی.این.خانه.مصالح.طبیعی.مانند.چوب.و.سنگ.در.هماهنگی.

کامل.با.رنگ.های.روشــن.کارتونی.به.کار.رفته.اند..بدین.ترتیب.فضایی.خانوادگی.و.
مناسب.هر.سنی.پدید.آمده.است.

آپارتمان.در.بخش.نشــیمن.و.اتاق.غذاخوری.دارای.پالنی.باز.و.انعطاف.پذیر.است..

در.معماری.داخلی.این.دو.فضا.بیشــتر.از.خطوط.کشــیده.استفاده.شده.است..در.اتاق.

خواب.مستر.رنگ.های.خنثی.به.همراه.رنگ.های.شادتر.به.کار.رفته.اند.تا.حسی.مدرن.
در.فضا.ایجاد.کنند.

اتاق.بازی.کودکان.فضایی.بی.نهایت.جادار.و.رنگارنگ.است..در.دکوراسیون.داخلی.
این.اتاق.رنگ.های.آبی.زرد.با.یکدیگر.ترکیب.شده.اند.
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 طراحی داخلی هتل مدرن در چین با نمای سنتی

پنجره.ایرانیان؛.در.چین.هتلی.با.تلفیق.عناصر.مدرن.و.سنتی.ساخته.شده.است.
به.نقل.از.وبســایت.خط.معمــار،.در.واقع.طراحان.این.هتل،.ســعی.کرده.اند.برای.
گردشگران،.یک.فضای.مدرن.و.بسیار.راحت.که.متناسب.با.هر.ذائقه.ای.است.طراحی.
کنند..اما.برای.ایجاد.حس.بودن.در.کشــور.چین.با.قدمت.و.تاریخچه.بی.نظیر،.نمای.

این.هتل.را.به.سبک.ساختمان.های.قدیمی.این.کشور.طراحی.کرده.اند.
تمام.امکانات.یک.هتل.معمولی.نظیر.انواع.اتاق.خواب،.رســتوران.و.بار.و.غیره.در.
این.هتل.موجود.اســت..نکته.اینجاست.که.سبک.طراحی.داخلی.بخش.های.مختلف.
هتل.نیز.کمی.با.یکدیگر.متفاوت.اســت..در.بخش.هایی.نظیر.اتاق.خواب.ها،.طراحی.

کامال.مدرن.است.و.در.بخش.هایی،.طراحی.به.سمت.سنتی.رفته.است.
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 طراحی داخلی و معماری ساختمان کوچک 

پنجره.ایرانیان؛.ساختمانی.در.شهر.توکیو.به.عرض.دو.متر.و.نیم.ساخته.شده.است.
به.نقل.از.وبســایت.آرشیتکت،.این.ســاختمان.با.عرض.2.5.متر،.بازشوی.1.8.متر.و.عمق.
11.متر.در.فضای.میان.2.ســاختمان.دیگر.ساخته.شده،.معماری.خانه.را.طوری.انجام.داده.اند.
که.آن.را.برای.زندگی.یک.خانواده.ســازماندهی.کنند.و.حتی.با.طراحی.داخلی.مناسب.فضا.را.

بزرگتر.و.جادارتر.نشان.دهند.
نمای.اصلی.خانه.تمام.شیشــه.است.که.با.فریم.های.استیل.محافظت.می.شوند..ساختمان.بر.

خالف.پهنای.کم،.طبقات.زیادی.دارد.که.هیچ.کدام.پوشــیده.نیست.بلکه.طبقات.طوری.قرار.

گرفتند.که.هم.پوشــانی.داشته.باشند.و.این.گونه.ساکنان.خانه.به.همه.چیز.دسترسی.دارند..در.

دکوراسیون.داخلی.منزل.از.تکنیک.سبک.مینیمال.استفاده.کردند..مثال.در.دیوارها.قفسه.های.

زیادی.قرار.دادند،.با.این.ترفند.بر.سیالیت.فضا.تاکید.بیشتری.شده.است..نور.و.هوای.طبیعی.از.

طریق.نمای.شیشــه.ای.ساختمان.به.فضای.داخل.راه.پیدا.می.کند.و.در.قسمتی.که.عمق.خانه.
بیشتر.می.شود.دو.پنجره.سقفی.قرار.داده.شده.که.روشنایی.را.دو.برابر.می.کند.
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 طراحی و معماری پایدار کلبه ای از چوب بامبو 

پنجره.ایرانیان؛.در.ویتنام.خانه.ارزان.قیمتی.طراحی.شــده.اســت.که.در.برابر.سیل.از.
خود.انعطاف.نشان.می.دهد.

به.نقل.از.وبسایت.آرشیتکت،.سیل.در.جنوب.شرقی.آسیا.سانحه.ای.رایج.است..شرکت.

معمــاری H&Q در.ویتنام.خانه.ای.را.طراحی.کرده.اســت.که.در.عین.اینکه.معماری.

پایدار.آن.پاسخگوی.مقابله.در.برابر.سیل.است.بلکه.ساخت.آن.نیز.ارزان.تمام.می.شود..

این.کلبه.از.چوب.بامبو.ساخته.شده.و.قابلیت.شناور.شدن.روی.آب.را.دارد..طراحی.این.

کلبه.بیان.کننده.این.ایده.است.که.همیشه.الزم.نیست.در.مقابل.سوانح.مقابله.و.مقاومت.
کنیم.بلکه.در.بسیاری.از.موارد.کافی.است.انعطاف.پذیر.باشیم.و.خود.را.با.آنها.وفق.دهیم.
در.جنوب.شرقی.آسیا.بامبو.مصالح.ساختمانی.رایجی.است..رواج.استفاده.از.بامبو.تنها.
به.این.دلیل.نیست.که.در.این.منطقه.فراوان.است.بلکه.دوام.و.انعطاف.پذیری.باالی.آن.
باعث.محبوبیتش.شده.است..در.این.خانه.قاب.هایی.از.چوب.بامبو.در.بین.ستونک.هایی.

فوالدی.قرار.گرفته.اند..
نقش.ســازه.فوالدی.تامین.پایداری.ســاختمان.در.برابر.سیل.است..به.همین.منظور.
سطح.کف.خانه.باال.برده.شده.است..این.جدا.کردن.کف.خانه.از.زمین.به.دو.دلیل.انجام.
شــده.است.اول.اینکه.از.نفوذ.حشرات.موذی.به.داخل.جلوگیری.می.کند؛.عالوه.بر.این.
فضای.کافی.برای.قرار.دادن.بشکه.های.نفت.در.زیر.خانه.فراهم.شده.است..بشکه.هایی.

که.امکان.شناور.شدن.سازه.را.در.هنگام.بروز.سیل.فراهم.می.کنند.
قطعات.مثلثی.روی.سقف.و.درهای.افقی.قابلیت.باز.شدن.دارند.و.امکان.تهویه.طبیعی.
داخل.را.فراهم.می.کنند..در.عین.حال.تمام.این.درها.و.پنجره.ها.را.می.توان.در.زمانی.که.
آب.و.هوا.مســاعد.نیست.بست..کاشت.گیاه.بر.روی.دیوارهای.عمودی.این.خانه.باعث.
ایجاد.باغ.هایی.عمودی.شــده.است..این.گیاهان.غذای.ساکنان.خانه.را.فراهم.می.کنند..
این.خانه.همچنین.دارای.سیســتم.جمع.آوری.آب.باران.است.که.البته.در.زمان.بارندگی.
زیاد.می.توان.از.آن.اســتفاده.نکرد..کلبه.دارای.ظرفیت.6.نفر.اســت،.به.سادگی.سر.هم.

می.شود.و.هزینه.ساخت.آن.2000.دالر.است.
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 طراحی و معماری ترمینال واستراس

پنجره.ایرانیان؛.طرحی.خالقانه.برای.یک.ترمینال.به.مســاحت.12.هزار.مترمربع.در.
سوئد.ارائه.شده.است.

به.نقل.از.وبسایت.آرشــیتکت،.این.طرح.پیشنهادی.خالقانه.برای.یکی.از.بزرگترین.

شــهرهای.سوئد.است..هدف.پروژه.جابه.جا.کردن.خروجی.ترمینال.به.گونه.ای.است.که.

ارتباطی.یکپارچه.بین.شهر.و.سیستم.حمل.و.نقل.ایجاد.شود..اتصال.ساختمان.قدیمی.با.

ساختمان.جدید،.نیازمند.طراحی.دیگری.برای.محیط.اطراف.ترمینال.است.تا.مسیر.رفت.
و.آمدی.را.از.مرکز.شهر.به.فضای.تازه.احداث.رودخانه.ماالرن.ایجاد.کنند.

در.این.معماری.زیر.بنای.کل.این.قسمت.از.شهر.پوشیده.شده.و.با.ساختمان.زیر.یک.

پوشش.ســقف.معلق.قرار.گرفته.است..ظاهر.این.پوشش.مانند.یک.ورق.نازک.است.و.

این.ســقف.تمام.فضاهای.مجموعه.مانند.پارکینگ.دوچرخه.ها،.رستوران.ها،.مغازه.ها.را.

که.در.بین.مســیر.راه.آهن.و.سیستم.حمل.و.نقل.شهری.قرار.گرفته.اند،.در.بر.می.گیرد..

فضا.از.چهار.گوشه.پوشیده.شده.تا.از.محیط.حفاظت.کرده.و.این.فضای.مهم.شهری.را.

تعریف.کند..به.همین.دلیل.مردم.به.ســمت.گوشه.ها.تمایل.پیدا.می.کنند.و.این.موضوع.

هم.هدفمند.بوده.تا.بدین.گونه.ورودی.ها.را.در.گوشه.ها.قرار.دهند.و.حالتی.دعوت.کننده.
ایجاد.کنند.

فرم.این.معماری.از.لحاظ.معنا.حس.جریان.زندگی.مردم.را.نشان.می.دهد.زیرا.ترمینال.

جدید.واســتراس.قطعا.به.مرکز.مهم.اجتماعی.و.اقتصادی.شهر.تبدیل.می.شود.که.این.
مورد.هم.می.تواند.دلیلی.برای.این.طراحی.فضا.باشد.
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 طراحی و معماری خانه جنگلی 

پنجره.ایرانیان؛.یک.خانه.جنگلی.در.واشنگتن.روی.درخت.ساخته.شده.است.
به.نقل.از.وبسایت.آرشیتکت،.این.خانه.جنگلی.به.شکل.مخروط.ساخته.شده.است..
همچنین.این.پروژه.جالب.توجه.شــامل.یک.جکــوزی.آب.گرم.چوبی.در.محیط.باز.
بیرون.و.یک.پیســت.اسکیت.سواری.می.باشد.که.توسط.خود.مالک.خانه.طراحی.و.

ساخته.شده.است..
ساخت.و.ساز.این.خانه.جنگلی.حدود.12.ماه.به.طول.انجامیده.است..خانه.مخروط.

خاکستری.دارای.سیستم.برق.کشی.نیز.می.باشد.
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 معماری مجتمع مسکونی پلکانی، نیویورک

پنجره.ایرانیان؛.ساختمانی.در.شهر.نیویورک.در.مساحتی.به.وسعت.7400.متر.مربع.به.
صورت.پلکانی.ساخته.شده.است.

به.نقل.از.وبســایت.خط.معمار،.سبک.پلکانی.از.گذشــته.در.روستاها.کوهستانی.رواج.

داشــته.است..اما.امروزه،.برخی.ساختمان.ها.بلند.مرتبه.به.این.شکل.ساخته.می.شوند..به.

نحوی.که.پشــت.بام.یکی،.تراس.واحد.باالتر.است.و.به.همین.ترتیب.در.هر.طبقه.واحد.

ها.عقب.نشینی.می.کنند..همین.سبک.برای.ساخت.بنایی.در.شهر.نیویورک.مورد.استفاده.
قرار.گرفته.است.

نمای.ساختمان.به.طور.کامل.از.جنس.بتن.و.شیشه.است..استفاده.از.شیشه.روی.نمای.

ســاختمان،.برای.ایجاد.حداکثر.زاویه.دید.صورت.گرفته.است..پالن.ساختمان،.در.طبقات.
ثابت.نیست.و.همانطور.که.باال.می.رویم،.پالن.تغییر.می.کند.
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 معماری مدرن و ترکیب آجر، فلز و چوب

پنجره.ایرانیان؛.در.شــهر.مونترال.کانادا.با.استفاده.از.معماری.مدرن.و.ترکیب.آجر،.
فلز.و.چوب.خانه.ای.جالب.توجه.طراحی.شده.است.

به.نقل.از.وبسایت.خط.معمار،.ایده.اصلی.معمار.برای.طراحی.حجم.این.خانه،.قرار.

دادن.جعبه.های.یک.انــدازه،.به.صورت.نامنظم.روی.یکدیگر.و.ایجاد.فضاهای.پر.و.
خالی.و.پوشش.آنها.با.آجر.و.فلز.بوده.است..

هماهنگی.رنگ.سرخ.آجر.و.رنگ.مشکی.ورق.های.فلزی.موجب.گشته.تا.ساختمان.

از.فضای.باغ.جدا.شــده.و.تنها.ارتباط.ســاکنان.درون.ساختمان.با.منظر.باغ.از.طریق.

پنجره.هــای.بزرگ.امکان.پذیر.باشــد..داخل.خانه.نیز.با.عنصــری.زنده.به.نام.چوب.
طراحی.گشته.که.فضایی.گرم.و.آرامش.بخش.را.ایجاد.کرده.است.





نشریـه پنجره ایرانیـان
نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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تقدیر از وین تک، مجموعه همیشه یک................ 90

حضور هافمن در سومین همایش ملی سـاختمان پایدار، 
مصـرف بهینه انـرژی.......................................... 92

96 ............................ ویتا نووا، پنجـره ای روبه فـردا
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تقدیر از وین تک، مجموعه همیشه یک

در.هشــتمین.همایــش.ملی.تجلیــل.و.تکریم.مدیران.

کارآفرین.و.اشــتغالزای.کشــور.از.وین.تک.تقدیر.به.عمل.

آمد..هشــتمین.جشــنواره.تجلیل.و.تکریم.کارآفرینان.و.

مدیران.اشــتغالزای.کشور.با.حضور.دکتر.عباس.عراقچی،.

معاون.وزیر.امور.خارجه،.دکتر.بهروز.کمالوندی،.ســخنگو.

و.معاون.امور.بین.الملل،.حقوقی.و.مجلس.ســازمان.انرژی.

اتمی.کشور،.عیســی.منصوری،.معاون.توسعه.کارآفرینی.

و.اشــتغال.وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی،.کارآفرینان.

برتر.و.جمعی.از.تولیدکنندگان.و.صنعتگران.کشــور.در.روز.

پنجشــنبه.2.آذرماه.96.در.مرکز.بین.المللی.همایش.های.
صداوسیما.برگزار.شد.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.در.این.جشــنواره.که.

از.طــرف.وزارت.تعاون،.کار.و.رفــاه.اجتماعی.و.به.صورت.

ساالنه.برگزار.می.شــود،.واحد.های.کارآفرین.و.اشتغالزای.

کشــور.توسط.هیات.علمی.دبیرخانه..جشنواره.و.تعدادی.از.

استادان.رشته..کارآفرینی.دانشــگاه.های.کشور،.بر.اساس.

آمار.و.اطالعات.مربوط.به.اشــتغالزای.مستقیم.واحد.های.

تولیدی،.صنعتی.و.خدماتی.کشور.مورد.ارزیابی.قرار.گرفتند.

و.از.برترین.مجموعه.ها.با.اهدای.لوح.تقدیر.و.تندیس.ویژه.
تجلیل.شد.

وین.تک.به.عنوان.یکــی.از.بزرگ.تریــن.واحدهای.تولید.

مقاطع.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.در.و.پنجره.دوجداره.کشور،.

تنهــا.نماینده.این.صنف.در.این.همایش.بود.که.لوح.تقدیر.و.

تندیس.همایش.مدیران.برتر.کارآفرین.و.اشتغالزای.کشور.را.

توسط.مهندس.زرگر.از.دستان.دکتر.عراقچی.دریافت.کرد..در.

این.مراســم.همچنین.از.30.سازمان.و.شرکت.فعال.در.حوزه.

کارآفرینی.و.اشــتغالزایی.کشــور.تقدیر.شد.که.از.این.تعداد،.

بانک.های.رفاه،.صادرات.و.تجارت.نیز.از.شبکه.بانکی.کشور.
موفق.به.دریافت.این.عنوان.شدند.

در.بخــش.ابتدایی.برنامه.میزگردی.بــا.حضور.چند.تن.از.

کارشناســان.و.استادان.فعال.در.صنعت.کشور.برگزار.شد..در.

این.پنل.کارشناسی،.آقایان.دکتر.کرد.رستمی،.دکتر.فهیمی،.

مهنــدس.صفایی،.مهندس.حمزه.ئی.و.دکتر.گودرزی.به.ایراد.
سخن.پرداختند.

در.ادامه.برنامه.ســید.عباس.عراقچی،.معاون.امور.حقوقی.

و.بین.الملل.وزارت.امور.خارجه.کشــورمان.که.به.عنوان.یکی.

از.ســخنرانان.اصلی.در.هشتمین.جشــنواره.تجلیل.و.تکریم.

از.کارآفرینان.و.مدیران.اشــتغالزای.کشور.پشت.تریبون.قرار.

گرفت،.با.ابراز.تاســف.از.وقوع.زلزله.در.کرمانشاه.و.درگذشت.

تعــدادی.از.هم.وطنانمان.در.این.ســانحه،.به.پیروزی.محور.

مقاومت.و.نابودی.داعش.اشاره.کرد.و.در.ادامه،.پیروزی.های.

فرزندان.ایــن.ســرزمین.در.مقابل.خبیث.تریــن.گروه.های.
تکفیری.در.بخش.مهمی.از.منطقه.خاورمیانه.را.تبریک.گفت.
او.در.ادامه.به.توانمندی.های.دفاعی.کشورمان.اشاره.کرد.و.
با.بیان.اینکه.توانمندی.های.دفاعی،.ثبات.و.امنیت.داخلی.در.
ایران.هیچ.گاه.به.این.اندازه.قوی.نبوده.است،.تاکید.کرد:.این.
مسائل.در.منطقه.پرآشوبی.که.در.آن.قرار.داریم،.قابل.اهمیت.
و.مورد.تحسین.جامعه.بین.الملل.است..آمریکا.هیچ.گاه.به.این.

اندازه.در.مقابل.ایران.در.انزوا.قرار.نگرفته.بود.
عراقچــی.با.تاکید.بــر.اینکه.دیپلماســی.راه.کم.خطرتر.و.
کم.هزینه.تر.برای.رســیدن.به.اهداف.یک.کشور.است،.بیان.
کرد:.معموال.تا.وقتی.ایــن.راه.وجود.دارد،.جوامع.به.راه.های.
دیگر.تمایلی.ندارند..البتــه.به..غیراز.مواردی.ازجمله.موضوع.
تروریســم.و.داعش.که.اساســا.دیپلماسی.در.آن.موضوعیت.

در همایش تجلیل و تکریم مدیران کارآفرین و اشتغالزای کشور صورت گرفت؛
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ندارد..آنچه.به.دیپلمات.در.پشــت.میز.مذاکره.توان.و.قدرت.

مذاکره.می.دهد.)غیــر.از.مهارت.های.فردی(.توانمندی.ملی.

است.که.دیپلمات.با.اتکا.به.آن.مذاکره.می.کند..یک.زمان.آن.

توانمندی.سیاسی.اســت.و.یک.موقع.هم.دفاعی،.رسانه.ای،.
علمی.یا.اقتصادی.

وی.افزود:.اگر.شرکتی.هرچقدر.توانمند.نتواند.تولیدات.خود.

را.در.بــازار.به.فروش.رســاند.و.آن.را.تبدیــل.به.ثروت.کند.

هرچقدر.هم.تولید.داشــته.باشد.موفق.نیست،.بنابراین.نیاز.به.

یــک.بازاریاب.برای.تبدیل.قدرت.به.ثروت.دارد.که.دیپلمات.
این.کار.را.انجام.می.دهد.

وی.با.اشــاره.به.لغو.تحریم.های.نفتی،.هوایی.و.کشتیرانی.

در.مورد.فروش.نفت.ایران.تصریح.کرد:.در.حال.حاضر.فروش.

نفت.ایران.به.ســطح.قبل.از.تحریم.ها.بازگشته.است.و.پول.
نفت.از.مسیر.بانکی.در.اختیارمان.قرار.می.گیرد.

وی.بــا.تقدیــر.از.کارآفرینان.کشــور.عنوان.کــرد:.اتکا.

مذاکره.کننــدگان.به.وجود.افــرادی.همچــون.کارآفرینان.

و.تالش.گران.در.راســتای.توســعه.اقتصادی.کشــور.است،.

موضوعی.که.باعث.می.شــود.تا.با.قــدرت.از.مواضعمان.در.

عرصه.های.بین.المللی.دفاع.کنیم.
ایــن.دیپلمات.عالی.رتبــه.در.مورد.آخریــن.اقدامات.این.
وزارتخانه.درباره.رفع.مشــکالت.فعاالن.اقتصادی.در.سطح.
بین.المللی.نیز.یادآور.شــد:.اخیرا.معاونت.اقتصادی.به.ساختار.

این.وزارتخانه.اضافه.شده.است.
عراقچی.با.یادآوری.اینکه.پیش.تر.ســه.معاونت.منطقه.ای.
وزارت.امور.خارجه.شــامل.معاونت.اروپــا.و.آمریکا،.معاونت.
عربی.ـ.آفریقایی.و.معاونت.آســیا.و.اقیانوسیه.بود.که.این.ها.
تبدیل.به.معاونت.سیاسی.شده.است،.بیان.کرد:.یک.معاونت.
اقتصــادی.هــم.در.وزارت.امور.خارجه.خواهیم.داشــت.که.
ماموریت.آن.کمک.به.اقتصاد.کشــور،.تســهیالت.تبادالت.
اقتصادی.کشور.و.ارائه.خدمات.به.فعاالن.اقتصادی.در.عرصه.

بازرگانی،.سرمایه.گذاری.و.تولید.خواهد.بود.
عراقچی.به.ماموریت.های.کالن.این.معاونت.اشــاره.کرد.
و.گفــت:.ماموریت.این.معاونت.تســهیل.صادرات.غیرنفتی،.
تســهیل.در.انتقال.دانش.فنی.به.کشور.و.تسهیل.برای.ارائه.
خدمات.فنی.-.مهندسی.و.اشتغال.در.خارج.از.کشور.است.

عیســی.منصوری،.معاون.وزیر.کار،.تعاون.و.رفاه.اجتماعی.

که.از.دیگر.ســخنرانان.این.همایش.بودند.نیز.با.اشــاره.به.

فراهم.شــدن.زمینه.حضور.کارآفرینــان.ایرانی.در.بازارهای.

جهانی.به.تنگناهای.اقتصادی.در.کشــور.اشاره.کرد.و.افزود:.

در.این.فضای.سخت،.کارآفرینانی.بودند.که.خودشان.را.حفظ.
کردند.و.الگوی.خوبی.از.بازارهای.منطقه.ای.ارائه.دادند.

بخش.پایانی.هشــتمین.همایش.تجلیل.و.تکریم.مدیران.

کارآفرین.و.اشــتغالزای.کشور.به.اهدای.لوح.تقدیر.و.تندیس.

همایش.به.شرکت.ها.و.مجموعه.های.برتر.اختصاص.داشت..

در.ابتدای.این.بخش.بــا.اهدای.لوح.تقدیر.و.حمایل.ویژه.به.

پدر.شهید.فریدون.علی.تبار.از.جان.فشانی.شهدای.آتش.نشان.

حادثه.پالســکو.تجلیل.به.عمل.آمد.و.از.خانواده.این.عزیزان.

تقدیر.شــد..در.ادامه.شرکت.ها،.ســازمان.ها.و.مجموعه.های.

برگزیده،.لوح.تقدیر.و.تندیس.ویژه.همایش.را.از.دستان.دکتر.

عباس.عراقچی،.دکتر.بهروز.کمالوندی،.عیســی.منصوری.و.

پدر.شــهید.علی.تبار.دریافت.کردند..مهنــدس.زرگر.نیز.به.

نمایندگی.از.طرف.مدیریت.مجموعه.وین.تک.روی.سن.رفت.

و.لوح.تقدیر.و.تندیــس.ویژه.همایش.مدیران.برتر.کارآفرین.
و.اشتغالزای.کشور.را.از.دستان.دکتر.عراقچی.دریافت.کرد.
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حضور هافمن در سومین همایش ملی 
سـاختمان پایدار، مصـرف بهینه انـرژی

پنجره.ایرانیان؛.هافمن.در.ســومین.همایش.ملی.»ساختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.

انرژی«.حضور.یافت..این.همایش.از.20.تا.21.آذرماه.سال.جاری.در.مرکز.تحقیقات.
راه،.مسکن.و.شهرسازی.برگزار..شد.

سومین.همایش.ملی.»ساختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.انرژی«.دوشنبه.20.آذرماه.با.

حضور.مسئوالن.عالی.رتبه.وزارت.راه.و.شهرسازی،.وزارت.نفت،.وزارت.نیرو.و.سازمان.

نظام.مهندسی.ساختمان.کشور.در.مرکز.تحقیقات.راه.مسکن.و.شهرسازی.افتتاح.شد..

در.این.همایش.که.به.مدت.دو.روز.در.مرکز.تحقیقات.راه،.مســکن.و.شهرسازی.دایر.

بود.کارشناســان،.استادان.دانشــگاه.و.مدیران.صنایع،.مطالب.علمی.خود.را.در.قالب.
چندین.پنل.آموزشی.به.مخاطبان.عرضه.کردند.

همچنیــن.در.این.همایش.نمایشــگاه.جانبی.با.حضور.برترین.شــرکت.هایی.که.

دســتاوردهای.مثبتی.درزمینه.مصرف.بهینه.انرژی.و.ســاختمان.پایدار.داشــتند.برپا.

شــد..هافمن،.ضمن.حضور.در.سومین.همایش.ملی.»ساختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.

انرژی«.با.برپایی.غرفه.در.نمایشــگاه.جانبی.این.همایش.آخرین.محصوالت.خود.را.
در.معرض.دید.عموم.قرار.داد.

محورهای همایش
محورهای.این.همایش.شامل.اســتانداردهای.مطرح.شده.در.حوزه.ساختمان.سبز؛.
چالش.های.پیش.رو.درزمینه.مدل.سازی.انرژی.در.ساختمان؛.جایگاه.بخش.خصوصی.
در.پیشــبرد.قوانین.و.راهکارهای.بهینه.ســازی.مصرف.انرژی؛.مدل.های.اقتصادی.و.
منابع.مالی.موردنیاز.به.منظور.بهینه.سازی.مصرف.انرژی؛.آیین.نامه.ها.و.استانداردهای.

رده.بندی.و.تعیین.معیارهای.مصرف.و.برچســب.های.انرژی.ســاختمان.های.پایدار؛.

مشــکالت.مطرح.درخصوص.قوانین.و.آیین.نامه.هــای.اجرایی.صرفه.جویی.مصرف.

انرژی.در.ســاختمان.های.پایدار؛.آگاه.ســازی.مهندســان.با.معرفی.انــواع.مصالح.و.

تجهیزات.و.سیســتم.های.نوین.ســاختمانی.با.عنوان.ابزار.موردنیاز.برای.دستیابی.به.

اهداف.تعیین.شده.درزمینه.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.در.کشور.و.اشاعه.ساختمان.های.
پایدار.و.سبز.بود.

پنل های همایش
پنل.هــای.این.همایش.شــامل.راهکارهای.عملی.بهینه.ســازی.مصرف.انرژی.در.
ساختمان.های.در.حال.ساخت.و.موجود؛.ساختمان.های.با.رتبه.انرژی.برترـ.راهکارهای.
تجویــزی.و.کارکردی.مطرح؛.نقش.مصالح.و.فناوری.های.نوین.در.ارتقای.بهره.وری.
انرژی؛.راهکارهای.هماهنگی.فعالیت.ها.و.هم.افزایی.نهادها.در.جهت.اجرای.مقررات.
حوزه.انرژی.در.ســاختمان؛.نقش.فناوری.های.نوین.تأسیسات.الکتریکی.و.مکانیکی.
در.بهره.وری.انرژی.در.ســاختمان؛.نقش.مسائل.اجتماعی.و.فرهنگی.در.بسترسازی.و.
پذیرش.جامعه.در.حوزه.انرژی.و.ســاختمان.های.پایدار.و.باالخره.پنل.الگوهای.موفق.

در.اجرای.مبحث.19.مقررات.و.الگوهای.مطرح.برای.ساختمان.های.سبز.بود.
کارگاه های آموزشی همایش

عالوه.بر.این،.برگزاری.چندین.کارگاه.آموزشــی.جزو.برنامه.های.این.همایش.بود.

که.ازجمله.این.کارگاه.ها.می.توان.به.کارگاه.آموزشی.مدل.انتخاب.مصالح.و.فناوری.ها.

با.رویکرد.ساخت.وســاز.پایدار.و.تجارب.موفق؛.کارگاه.ارائه.خانه.شهر.تهران.به.عنوان.
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مدل.مطرح.برای.ساختمان.سبز.و.مدل.انرژی.مربوطه.به.عنوان.یک.نسخه.کارکردی.

در.اجرای.پروژه.معاونت.فنی.و.عمرانی.شــهرداری.تهران.)ســازمان.عمرانی.مناطق.
شهرداری.تهران(.اشاره.کرد.

همچنین.برگزاری.کارگاه.کاربردهای.IOT.در.نگهداشــت.هوشــمند،.میترینگ.و.

تفکیک.انرژی.واحدها.در.تاسیســات.HVAC.پیشران.انرژی،.برون.تاب،.شوفاژکار؛.

کارگاه.مولفه.های.تجویزی.ســاخت.ســاختمان.های.با.رتبه.انرژی.باال.در.حوزه.های.

تخصصــی.معماری،.عمران،.مکانیک،.برق،.آب.با.ارائه.مدل.تصمیم.گیری.مناســب.

ازجمله.کارگاه.های.آموزشــی.سومین.همایش.ملی.ســاختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.
انرژی.بود.

از.دیگر.کارگاه.های.آموزشــی.که.در.این.همایش.دوروزه.برگزار.شــد.می.توان.به.

کارگاه.روش.های.کاهش.مصرف.انرژی.در.ساختمان.با.اجرای.نماهای.خشک.آجری؛.

کارگاه.مدل.ســازی.انرژی.ساختمان.)ارزیابی.و.کنترل.مصارف.انرژی.ساختمان.ها.در.

مرحله.طراحی(؛.کارگاه.الگوی.محاســبه.صرفه.جویی.انرژی.در.طرح.افزایش.کارایی.

موتورخانه.ها.منطبق.بر.پروتکل.بین.المللی.Ipmvp؛.کارگاه.آموزشی.کنترل.مصرف.

انرژی.در.پمپ.های.تاسیســاتی.ساختمان؛.و.کارگاه.آموزشی.راهکار.بهینه.تامین.آب.
گرم.بهداشتی.و..گرمایش.به.روش.نوین.اشاره.کرد.

در.روز.اول.همایــش.تعــدادی.از.مســئوالن.و.مدیران.بخش.ســاختمان.و.حوزه.

بهینه.ســازی.مصرف.انرژی.به.عنوان.سخنران.حضور.داشــتند.و.مطالب.مختلفی.را.

مطرح.کردند..فرج.اله.رجبی،.رئیس.ســازمان.نظام.مهندسی.و.نماینده.مجلس،.دکتر.

محمد.شــکرچی.زاده،.رئیس.مرکز.تحقیقات.راه،.مسکن.و.شهرسازی،.حامد.مانی.فر،.

مدیرکل.دفتر.مقررات.ملی.ســاختمان،.علی.وکیلی،.مدیرعامل.شــرکت.بهینه.سازی.

مصرف.سوخت.و.مهدی.جمالی.نژاد،.شهردار.یزد.ازجمله.سخنرانان.همایش.بودند.که.
در.ادامه.گزیده.ای.از.سخنانشان.آورده.شده.است.

حاکمیت مثل ماشین چمن زنی قد بخش خصوصی را کوتاه می کند
رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.ســاختمان.کشور.با.اشاره.به.اینکه.پیش.شرط.تحقق.
اقتصاد.ســبز.در.دنیا.مطرح.شده.و.دنیا.به.این.رســیده.که.اقتصاد.را.با.محیط.زیست.

تلفیــق.و.اقتصاد.ســبز.را.در.دنیا.مطرح.کند،.اما.در.کشــور.ما.هنــوز.اجرای.چنین.
موضوعی.ممکن.نیست.

فرج.اله.رجبی.در.سومین.همایش.ملی.ساختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.انرژی.با.بیان.

این.مطلب.افزود:.وقتی.به.اقتصادی.سبز.می.رسیم،.به.مصرف.بهینه.انرژی.و.توسعه.
انرژی.های.تجدیدپذیر.دست.پیدا.می.کنیم.

وی.با.بیان.اینکه.ما.در.کشور.برای.اجرایی.کردن.این.موضوع.قوانین.کمی.نداریم،.

گفت:.ضوابط.و.قوانین.بســیاری.به.موضوع.بهینه.سازی.مصرف.آب.و.انرژی،.حفظ.

محیط.زیســت.و....وجود.دارد،.اما.بااین.همه.مایه.تاســف.است.که.مصرف.انرژی.ما.

6.برابر.مصرف.جهانی.اســت.و.این.در.حالی.اســت.که.همه..بخش.ها.بر.بهینه.سازی.

مصــرف.انرژی.تاکید.دارد.و.وزارت.نفت.هم.تاکید.دارد.که.بخشــی.از.درآمد.خود.را.
در.این.حوزه.صرف.کند.

رجبی.با.انتقاد.از.اینکه.در.همه.زمینه.ها.از.یک.شــخص.بومی.صحبت.می.شــود.

که.مســئول.مشکالت.و.اتفاقاتی.اســت.که.در.جامعه.می.افتد،.گفت:.گویا.هیچ.یک.

از.بازوهای.اجرایی.و.حاکمیتی.مســئول.این.مسائل.نیســتند.و.یک.وجود.موهوم.و.
ناشناخته.مسئول.تمامی.این.مسائل.است.

وی.بــا.بیان.اینکه.در.همه.حوزه.های.حاکمیتی.و.مدیریتی.از.مســئوالن.گرفته.تا.

مصرف.کننده.و.تولیدکننده،.از.مصرف.باالی.ســوخت.و.انرژی.در.کشور.و.بی.کیفیتی.

ســاختمان.ها.انتقاد.دارند،.ادامه.داد:.اما.مشخص.نیست.که.مسئول.کیست.و.ایراد.از.
کجا.است.

رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.کشور.با.اشاره.به.زلزله.اخیر.کرمانشاه.گفت:.در.زلزله.

کرمانشاه.بســیاری.از.ساختمان.های.نوسازی.که.با.نظارت.همکاران.ما.ساخته.شد.و.

مثل.آکاردئون.روی.هم.ریخت،.جزو.ساختمان.هایی.بودند.که.یک.طبقه.بیشتر.از.حد.
مجاز.ساخته.شده.بودند.

عضو.کمیسیون.عمران.مجلس.درعین.حال.با.تاکید.بر.اینکه.اگر.در.ساختمان.انرژی.

بیشتر.از.حد.مجاز.مصرف.شود،.ساکنان.آن.مجبور.به.پرداخت.قیمت.تمام.شده.انرژی.

شــوند،.گفت:.امروز.منابع.ملی.ما.در.حال.اتمام.است.و.کسی.جوابگوی.این.موضوع.
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نیست.این.نماینده.مجلس.همچنین.با.بیان.اینکه.اساسا.بخش.خصوصی.در.کشور.

به.رسمیت.شناخته.نمی.شود،.گفت:.مسئله.سوم.این.است.که.ما.بخش.خصوصی.و.

نیروی.غیردولتی.را.قبول.نداریم.و.هرگاه.تشکیالت.غیردولتی.و.خصوصی.بخواهد.

رشــد.کند.مجموعه.حاکمیت.و.قوای.ســه.گانه.مثل.ماشــین.چمن.زنی.قد.آن.ها.را.
کوتاه.می.کنند.

رجبــی.درعین.حال.حــذف.یارانه.ها.را.یک.اقــدام.ضروری.برشــمرد.و.گفت:.ما.

نماینــدگان.مجلس.بار.سیاســی.حذف.یارانه.را.می.پذیریم.و.باید.برای.کســانی.که.

بیش.ازحد.مجاز.انرژی.مصرف.می.کنند.جریمه.تعیین.شــود.و.ملزم.به.پرداخت.هزینه.
تمام.شده.انرژی.باشند.

وی.با.بیان.اینکه.برای.دستیابی.به.اقتصاد.سبز.و.فرهنگ.سبز.باید.از.سرمایه.گذاران.

بخش.خصوصی.استفاده.شــود،.گفت:.حمایت.از.سرمایه.گذاران.در.این.مسیر.الزامی.
است.تا.بعد.از.انعقاد.قرارداد،.موظف.به.سرمایه.گذاری.باشند.

رجبی.چرخه.تولید.ساختمان.را.یک.چرخه.معیوب.خواند.و.افزود:.در.ساختمان.سازی.

بحث.کیفیت،.بهینه.ســازی.مصرف.انرژی،.عایق.بندی.و.سایر.الزامات.مغفول.است.و.
در.چنین.شرایطی.امکان.نظارت.دقیق.وجود.ندارد.

رجبــی.در.پایان.تاکید.کرد:.در.هر.همایش.و.انجمنی.شــخص.ســوم.را.مقصر.و.

مســئول.معضالت.جامعه.دانستیم.و.امروز.این.همایش.باید.اعمال.حاکمیت.دقیق.و.
خوب.ر.ا.از.حاکمیت.مطالبه.گری.کند.

مدیریت انرژی از شاخص های کارآمدی دولت ها در جهان است
محمد.شکرچی.زاده،.رئیس.مرکز.تحقیقات،.راه،.مسکن.و.شهرسازی.با.بیان.اینکه.
امروز.کنفرانس.و.نشســت.مهم.و.با.اهمیتی.را.آغاز.می.کنیم.گفت:.امیدواریم.مباحث.
مطرح.شده.در.سومین.همایش.ملی.»ساختمان.پایدار،.مصرف.بهینه..انرژی«.در.حوزه.

انرژی.در.ساختمان.موثر.و.کارگشا.باشد.
محمد.شــکرچی.زاده.در.مراســم.افتتاح.سومین.همایش.ملی.»ســاختمان.پایدار،.
مصرف.بهینــه..انرژی«.با.بیان.مطلب.فوق.افزود:.در.حــال.حاضر.چالش.انرژی.در.
جهان.به.یک.مبحث.مهم.مبدل.شده.است..به.هرحال.یکی.از.شاخص.های.کارآمدی.

دولت.در.جهان.مدیریت.انرژی.است.
وی.با.بیان.اینکه.انرژی.فســیلی.قیمت.باالیی.دارد.خاطرنشان.کرد:.به.جز.گرانی،.
آلودگی.و.تغییر.اقلیم.مســئله.بســیار.مهم.برای.محدود.کردن.مصرف.انرژی.فسیلی.
اســت..به.هرحال.با.افزایش.هر.درجــه.16.درصد.مصرف.انــرژی.افزایش.می.یابد..
علیرغم.عدم.پیشرفت.در.شاخص.های.توســعه،.مصرف.انرژی.کشور.رو.به.افزایش.
است.که.این.مورد.نیازمند.بازنگری.در.مصرف.و.اجرای.قوانین.و.مقررات.ملی.است.
وی.با.بیان.اینکه.کشور.ما.در.سه.بخش.صنعت،.حمل.ونقل.و.تولیدات.داخلی.دچار.
پلشــتی.مصرف.انرژی.شده.است.گفت:.در.ســه.حوزه.ذکرشده.ما.با.شتاب.مصرف.
انرژی.روبرو.هســتم..در.حال.حاضر.ساختمان.های.عمومی.کشور.3.تا.4.برابر.نسبت.
به.جهان.با.مصرف.بی.رویه.روبرو.هستند.و.بدون.تردید.در.چند.سال.آینده.واردکننده.

انرژی.خواهیم.بود.
وی.با.بیان.اینکه.ســه.مورد.جزو.آسیب.شناســی.مصرف.انرژی.است.خاطرنشان.
کرد:.یارانه.غیر.هدفمند،.عدم.اجبار.برای.اجرای.مبحث.19.مقررات.ملی.ساختمان.و.
همچنین.عدم.آگاهی.سازی.عمومی.برای.کاهش.مصرف.سوخت.3.وجه.آسیب.شناسی.

مصرف.انرژی.ا.ست.
شــکرچی.زاده.گفت:.در.حــال.حاضر.10.میلیارد.دالر.یارانــه.برای.انرژی.مصرف.
ســاختمان.شــامل.49.درصد.گاز.طبیعی.و.47.درصد.برق.پرداخت.می.شود.که.این.

مورد.باید.اصالح.شود.
وی.در.خصوص.رعایت.مبحث.19.مقررات.ملی.ســاختمان.گفت:.علیرغم.اهمیت.
این.موضوع.هنوز.این.مبحث.در.ساخت.وســازهای.ما.با.اکراه.انجام.می.گیرد.که.این.

مورد.در.استان.ها.ناقص.اجرا.می.شود.
رئیس.سومین.همایش.ساختمان.پایدار.و.مصرف.بهینه.انرژی.گفت:.به.جز.ویرایش.

مبحث.19.این.مرکز.اقدام.به.اعطای.گواهینامه.اقالم.ساختمانی.کرده.است..
موضوع.دیگر.فعالیت.این.مرکز.ارائه.خدمات.مشــاوره.در.پروژه.های.ملی.و.نظارت.
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عالیه.بر.حذف.بهینه.سازی.است..
شــکرچی.زاده.در.ادامه.به.مبحث.نرم.افزار.کمک.طراحی.با.ویرایش.جدید.اشــاره.
داشت.و.در.این.خصوص.گفت:.این.مبحث.می.تواند.رویکرد.جدیدی.برای.مهندسان.

تلقی.شود.
رئیس.ســومین.همایش.ملی.ساختمان.پایدار.و.مصرف.انرژی.در.خصوص.اهداف.
این.همایش.گفت:.در.این.همایش.ســعی.شده.اطالعات.مهمی.در.خصوص.اولویت.
و.اهمیت.قانون.اصالح.الگوی.مصرف.انرژی.در.راستای.تحقق.اقتصاد.ملی،.بررسی.
قوانین.و.آیین.نامه.های.موجود.در.حوزه.مدیریت.انرژی.در.صنعت.ســاختمان،.بررسی.
راهکارهای.مهندســی.به.منظور.مدیریت.مصرف.انرژی.در.صنعت.ساختمان،.ایجاد.
هم.افزایش.میان.ارگان.های.ذی.ربط.جهت.اجرای.قوانین.بهینه.سازی.مصرف.انرژی،.
ترویج.فرهنگ.بهینه.ســازی.مصرف.انرژی.در.میان.بهره.برداران.بر.اهمیت.انرژی.و.

محیط.زیست.ارائه.شود.
شــکرچی.زاده.گفت:.در.نامه.ای.که.عباس.آخوندی.وزیر.راه.شهرسازی.و.وزیر.نفت.
ارسال.کردند.مقرر.شد.ســاختمان.های.دولتی.ارزیابی.ممیزی.برای.بهبود.مصرف.و.

نهایی.کردن.کاهش.مصرف.سوخت.داشته.باشند.
وی.با.بیان.اینکه.ازآنجایی.که.ردیف.مســتقل.دولتــی.برای.اجرای.آن.وجود.ندارد.

گفت:.این.مورد.از.ذی.حساب.در.بودجه.97.مجلس.تحقق.پیدا.خواهد.کرد.
وی.در.پایان.گفت:.بر.همگان.واجب.اســت.تا.در.خصوص.کاهش.مصرف.انرژی.

همت.گماشته.و.در.این.خصوص.کم.کاری.و.اغماضی.صورت.ندهند.
اکثر شهرهای ما بدون پروانه ساخت شکل می گیرند

مدیرکل.دفتر.مقررات.ملی.ســاختمان.با.بیان.اینکه.شهرها.نقش.مهمی.در.مصرف.

انرژی.دارند،.گفت:.متاســفانه.در.مقوله.مصرف.انرژی.در.تمام.شــهرهای.کشور.با.

چالش.روبرو.هســتیم.و.در.حال.حاضر.40.درصد.مصرف.انرژی.کشــور.از.شــهرها.
نشات.می.گیرد.

حامد.مانی.فر.در.سومین.همایش.ملی.ساختمان.پایدار،.مصرف.بهینه.انرژی.با.بیان.

این.مطلب.افزود:.در.حال.حاضر.مصرف.سوخت.فسیلی.و.مصرف.انرژی.در.شهرهای.

ما.بیش.از.3.برابر.متوسط.جهانی.است.که.با.ساخت.اصولی.و.کاهش.مصرف.سوخت.
می.توان.این.راندمان.را.کاهش.داد.

مانی.فر.گفت:.با.وجود.پیشینه.تاریخی.در.بخش.طراحی.و.معماری.ما.در.خصوص.
مصرف.انرژی.یکی.از.بدترین.کشورهای.جهان.هستیم.

وی.بــا.بیان.اینکه.شــهرهای.تاریخی.ما.زمانی.طالیه.دار.بهینه.ســازی.مصرف.

ســوخت.بودند،.گفت:.این.شــهرها.با.ابتــکارات.معماری.توانســته.بودند.بهترین.
سیستم.های.بهینه.سازی.مصرف.سوخت.را.داشته.باشند.

مانی.فــر.گفت:.اما.در.حــال.حاضر.بخش.بزرگی.از.شــهرهای.تاریخی.ما.دچار.

بحران.ساخت.وســاز.شده.و.80.درصد.ساخت.وســازها.در.این.شهرها.بدون.پروانه.
ساخته.می.شود.

مدیرکل.دفتر.مقررات.ملی.ســاختمان.با.بیان.اینکه.زمانی.در.شهرهای.تاریخی.ما.

مصرف.انرژی.مفهوم.داشــت،.گفت:.این.مقوله.در.تاروپود.شهرها.عجین.شده.بود.به.

طور.مثال.در.شهر.یزد.بادگیرها.و.قنات.ها.بدون.آسیب.به.محیط.زیست.نیازمندی.های.

شــهروندان.را.برطــرف.می.کرد.اما.در.حال.حاضر.در.این.شــهرها.ازجمله.یزد.دچار.

بی.هویتی.در.ساخت.وساز.شــده.و.80.درصد.ساخت.وسازها.بدون.اخذ.پروانه.ساخت.
اجرایی.می.شود.

مدیرکل.دفتر.مقررات.ملی.ســاختمان.با.بیان.اینکه.مسئله.بزرگ.در.مصرف.انرژی.

ناشــی.از.این.است.که.ما.بحران.مصرف.انرژی.را.هنوز.باور.نداریم،.خاطرنشان.کرد:.

گذشتگان.ما.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.را.با.تمام.وجود.لمس.کرده.و.در.این.خصوص.
به.باور.قلبی.رسیده.اند.

مدیرکل.دفتر.مقررات.ملی.ســاختمان.با.بیان.اینکه.دستاوردهای.بشری.در.مقوله.

طراحی.و.مهندســی.باعث.ایجاد.هم.افزایی.های.مطلوبی.در.ساخت.وساز.شده.است،.

گفت:.در.این.خصوص.ما.باید.از.فّناوری.های.پیشــرفته.اســتفاده.کنیم.تا.بتوانیم.در.
بهینه.سازی.سوخت.روند.کاهشی.داشته.باشیم.
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 ضمن معرفی کامل شــرکت طال پروفیل ارس، درباره سابقه و 
پیشینه فعالیت شرکت توضیح دهید.

شــرکت.طال.پروفیل.ارس.تولیدکننده.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.با.نام.تجاری.

VITA NOVA.در.اواســط.ســال.1393.پس.از.بررسی.مناطق.مختلف.کشور.در.

منطقه.آزاد.ارس.جلفا،.اســتان.آذربایجان.شــرقی.مراحل.احــداث.کارخانه.را.آغاز.

کــرد..این.مجموعه.طی.12.ماه.با.احداث.ســالن.تولیدی.و.فضای.اداری.و.پس.از.

.Cincinnati.استقرار.خطوط.حرفه.ای.اکســترودر.از.کشور.اتریش.با.نام.تجاری

فعالیت.رسمی.خود.را.از.سر.گرفت..این.کارخانه.با.ظرفیت.ساالنه.7500.تن.شامل.

6.خــط.تولید.و.قالب.های.تکنوپالســت.و.با.بهره.گیــری.از.متخصصان.اروپایی.و.

ایرانی.کیفیت.محصول.خود.را.تضمین.می.کند..هم.اکنون.پروفیل.ویتا.نووا.توســط.

نمایندگی.های.شرکت.که.در.سراســر.کشور.دایر.هستند.محصوالت.کارخانه.را.به.
دست.مشتریان.می.رسانند.

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان 
با مدیرعامل شرکت طال پروفیل ارس؛

ویتا نووا،
 پنجـره ای روبه فـردا

 »VITA NOVA« پنجره ایرانیان: شرکت طال پروفیل ارس با برند
توسط مهندس محمدرضا میراب در منطقه آزاد ارس تاسیس شده 
است. میراب که از سال 1353 مقیم کشور آلمان است فارغ التحصیل 
رشــته برق و انرژی است. وی تاکنون در رشته های متفاوتی ازجمله 
فعالیت های تولیدی، ماشــین آالت و صنایع شیمیایی فعالیت کرده 
اســت. میراب همچنین یکی از پیشکسوتان صنعت یو.پی.وی.سی 
در کشور و مدیرعامل شرکت مشترک ایتالیا، آلمان، ترکیه و ایرانی 
با نام Consulting for Business in iran است. شرکت طال 
پروفیل ارس در سال 1393 ثبت و تاسیس شده است. تجربه 33 
ساله بنیان گذار شــرکت طال پروفیل ارس در کشور آلمان، پشتوانه 
این شرکت اســت که محصول خود را با نام تجاری »ویتا نووا« به 
معنای زندگی نو که تلفیقی از طراحی ایتالیایی و تکنولوژی آلمانی و 
اتریشی اســت، ارائه می کند. شرکت طال پروفیل ارس این کارخانه 
را با ظرفیت ســاالنه 75۰۰ تن شــامل 6 خط تولید با دستگاه های 
cincinati و قالب هــای تکنوپالســت احداث کرده اســت و با 
بهره گیری از متخصصان اروپایــی و ایرانی کیفیت محصول خود را 
تضمین می کند. نشریه پنجره ایرانیان در راستای معرفی شرکت ها و 
مدیران برتر صنعت یو.پی.وی.سی گفتگویی با مهندس محمدرضا 
میراب، مدیرعامل پرتالش مجموعه ویتا نووا انجام داده است که در 

ادامه توجه شما را به آن جلب می کنیم:

اشــاره
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 وضعیت فعلی بــازار تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

وضعیــت.فعلی.بازار.با.اشــاره.به.زحماتی.که.تولیدکننــدگان.عزیز.با.وجود.تمامی.

مشکالت.در.تامین.مواد.اولیه.و.پروسه.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.می.کشند.چندان.
رضایت.بخش.نیست.و.شرایط.مطلوبی.ندارد..

البتــه.این.طور.عنوان.می.شــود.که.بازار.با.گذشــت.زمان.پخته.تر.شــده.و.ضریب.

اشتباهات.پایین.تر.آمده.است.اما.متاسفانه.مهم.ترین.موضوع،.مسئله.اقتصاد.است.که.

اکثر.همکاران.را.بر.این.داشته.که.با.شرایط.فروش.طوالنی.و.عدم.دریافت.نقدینگی.

تعادل.بازار.را.بر.هم.بزنند.و.توقع.مشــتری.را.باال.ببرند.که.متاســفانه.شاهد.ریزش.

کارخانه.های.تولیدی.در.همین.خصوص.هســتیم..زمانی.که.مواد.اولیه.به.قیمت.دالر.

و.به.صورت.نقدی.خریداری.می.شــود.هیچ.توجیهی.برای.فروش.به.صورت.اعتباری.

طوالنی.مدت.وجود.ندارد.ولی.ما.مجبور.هســتیم.به.خاطر.رعایت.حال.مصرف.کننده.

و.مشــتری.این.شرایط.را.بپذیریم.که.متاســفانه.در.درازمدت.باعث.ایجاد.مشکالت.
فراوانی.برای.تولیدکننده.می.شود.

 چه برنامه ای برای به روزرســانی و ارتقاء ســطح کمی و کیفی 
محصوالتتان دارید؟

با.تجربه.چندین.ساله.در.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.همواره.سعی.کرده.ایم.بهترین.

کیفیت.را.ارائه.داده.و.پاســخگوی.نیاز.مشتری.باشیم..استفاده.از.مواد.اولیه.مرغوب،.

دستگاه.های.اســتاندارد.و.تکنولوژی.روز.دنیا.از.اولویت.های.کاری.مجموعه.ویتا.نووا.
بوده.و.در.این.زمینه.از.هیچ.نوآوری.و.پیشرفتی.غافل.نمی.شویم.

 ارائه خدمات پس از فروش، گارانتی و بیمه در شــرکت شما به 
چه صورت انجام می گیرد؟

به.منظــور.تولیــد.مطابق.با.اســتاندارد.و.اســتفاده.از.مواد.اولیه.مرغــوب،..تمامی.
پروفیل.های.ویتا.نووا.دارای.25.سال.ضمانت.نامه.کتبی.هستند.

 شرکت طال پروفیل در چه مناطقی نمایندگی و انبار دارد؟
پروفیل.ویتا.نووا.همیشه.در.دسترس.است.و.نمایندگان.این.شرکت.در.سراسر.کشور.

آماده.سرویس.دهی.به.بهترین.نحو.به.مشتریان.و.مصرف.کنندگان.عزیز.هستند.
 شــرکت شــما به تازگی اقدام به راه اندازی نمایشگاه دائمی 

)شوروم( کرده است. درباره این موضوع کمی توضیح دهید؟
این.مژده.را.به.همکاران.عزیز.مونتاژکار.بدهم.که.با.توجه.به.اهمیت.کیفیت.خدمات.
و.سرعت.عمل.در.سرویس.دهی،.ویتا.نووا.به.تازگی.در.استان.البرز.انبار.و.دفتر.فروش.

راه.اندازی.کرده.است.
 مهم ترین مشــکالت فعلی صنف و فعالیت شــما چیست و چه 

راهکاری برای برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟
به.نظر.ما.مطرح.کردن.مشــکالت.با.توجه.به.گذشــت.دو.دهه.از.تولید.پروفیل.در.
کشــورمان،.راهکار.مناسبی.برای.رفع.آنها.نیست.اما.اگر.سیاست.های.پیش.رو.مبنی.
بر.همیشــه.در.دسترس.بودن.مواد.اولیه.برای.تولیدکنندگان.از.جمله.خرید.از.بورس،.
ثبات.قیمت.مواد.اولیه.و.امنیت.در.سیســتم.بانکی.)چک(.باشد،.همواره.مورد.استقبال.

قرار.خواهد.گرفت.
 نقش دولت و سیاســت گذاری های آن را در بهبود شرایط تولید 

چگونه ارزیابی می کنید؟
امیدوارم.ادارات.و.مسئوالن.ما.موضوع.اقتصاد.مقاومتی.را.برعکس.نفهمیده.باشند.و.
در.مقابل.فعالیت.های.اقتصادی.و.پیشبرد.این.کارها.مقاومت.نکنند،.بلکه.با.همراهی.و.
همکاری.با.کسانی.که.قصد.فعالیت.اقتصادی.دارند.در.چرخش.چرخ.اقتصاد.مملکت.
ســهیم.باشند..همه.ما.باید.تالش.کنیم.تا.سطح.سرمایه.گذاری.در.کشور.افزایش.پیدا.
کند..اگر.ســرمایه.گذار.خارجی.وارد.کشور.شود.بســیار.خوب.است.اگر.نیاید.هم.باید.
ســرمایه.گذاران.داخلی.را.تشویق.کنیم.تا.در.صنایع.تولیدی.فعالیت.کنند.نه.این.که.با.

سنگ.اندازی.باعث.دلسردی.آنها.شویم.

































































نشریـه پنجره ایرانیـان
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نمایشگاه دائمی ماشین آالت فوم اینداستری ایتالیا در 
ایران افتتاح شد............................................. 138
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مجموعه.فوم.اینداســتری.در.ایران.دوشنبه.20.آذر.1396.مراسمی.را.جهت.افتتاح.

رسمی.شوروم.دائمی.محصوالت.خود.در.تهران.برگزار.کرد..این.مراسم.شاهد.حضور.

جمعی.از.بزرگان.صنعت.در.حوزه.های.یراق.آالت،.پروفیل.آلومینیومی،.و.ســازندگان.

در،.پنجره.و.نما.بود..این.مراسم.محفل.گرمی.بود.که.مهمانان.ضمن.تجدید.دیدار.با.
همکاران.قدیمی.خود.با.قابلیت.های.ماشین.آالت.فوم.اینداستری.آشنا.شدند.

ژوبین.ملک.کیانی،.مدیریت.مجموعه.و.رضا.قائمیان.مدیر.فروش.فوم.اینداســتری.

درباره.شوروم.فوم.اینداستری.و.نیز.برنامه.های.آینده.خود.به.پنجره.ایرانیان.توضیحات.
مختصری.ارائه.دادند.

مهنــدس.قائمیان.در.خصوص.این.شــوروم.گفت:.شــاید.برای.نخســتین.بار.در.

کشــورمان،.فوم.اینداستری.اقدام.به.راه.اندازی.نمایشگاهی.از.محصوالت.متنوع.خود.

کرده.است.که.در.تمام.روزهای.سال.پذیرای.عالقه.مندان.به.محصوالت.این.شرکت.

خواهد.بود..در.واقع.از.این.پس.مشــتریان.فوم.پیش.از.اینکه.دستگاهی.را.خریداری.
کنند.می.توانند.نحوه.کار.آن.را.از.نزدیک.مشاهده.کرده.و.حتی.با.آن.کار.کنند.

وی.در.ادامه.افزود:.بازدیدکنندگان.از.شــوروم.فوم.اینداستری.این.امکان.را.خواهند.

داشت.تا.ابتدا.با.ماشین.آالت.مختلف.شخصا.کار.کرده.و.قابلیت.های.مختلف.آنها.را.از.

نزدیک.مشاهده.و.در.صورت.تمایل.نسبت.به.خریداری.دستگاه.ها.اقدام.کنند..بنابراین.

خریداران.با.اطمینان.خاطر.بیشــتری.اقدام.به.خرید.محصوالت.مورد.نظر.خود.کرده.

و.همچنین.امکان.بیشــتری.خواهند.داشت.تا.دستگاه.هایی.را.انتخاب.کنند.که.به.طور.
کامل.نیازهای.آنان.را.برآورده.می.سازد.

مدیر.فروش.فوم.اینداستری.در.پایان.خاطرنشان.کرد:.در.گذشته.خریداران.مجبور.

بودنــد.برای.خرید.محصوالت.فقط.به.مشــاهده.تصاویر.آنها.و.شــنیدن.توضیحات.

کارشناســان.ما.در.خصوص.ماشــین.آالت.مختلف.بســنده.کنند،.اما.از.امروز.به.بعد.

خریداران.می.توانند.با.حضور.در.شــوروم.دائمی.فوم.اینداســتری.و.با.اتکا.بر.تجربه.
مستقیم.خود.از.ماشین.آالت،.در.خصوص.خرید.آنها.تصمیم.گیری.کنند.

همچنین.ژوبین.ملک.کیانی.در.خصوص.برنامه.های.آینده.فوم.اینداستری.به.پنجره.

ایرانیان.گفت:.در.آینده.ای.نه.چندان.دور.بنا.داریم.آکادمی.آموزشــی.اختصاصی.فوم.

اینداســتری.را.افتتاح.کنیم..در.این.آکادمی.کارشناسانی.بسیار.مجرب.از.ایران،.ترکیه.

و.ایتالیا.حضور.خواهند.داشت.تا.شیوه.تولید.در.و.پنجره.آلومینیومی.را.به.عالقه.مندان.
آموزش.دهند.

وی.در.ادامه.اظهار.امیدواری.کرد.که.با.گســترش.اقدامات.آموزشــی.و.باال.بردن.

ســطح.فنی.تولیدکنندگان.کشورمان،.بتوان.گامی.در.جهت.ارتقای.کیفی.صنعت.در،.
پنجره.و.نمای.کشورمان.برداریم.

پنجره.ایرانیان.ضمن.آرزوی.موفقیت.برای.مجموعه.ســختکوش.و.خوش.فکر.فوم.
اینداستری،.شما.را.به.دیدن.گزارش.تصویری.این.مراسم.دعوت.می.کند:

با حضور جمعی از بزرگان صنعت در، پنجره و نما افتتاح شد:

نمایشگاه دائمی ماشین آالت
 فـوم اینداسـتری ایتالـیا در ایران
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گزارش سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تبریز؛

ســومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران ـ تبریز، آذرماه 96 در محل دائمی نمایشگاه های تبریز برگزارشد. سومین نمایشگاه بین المللی 
صنعت ساختمان )۲( تبریز به مدت ۴ روز از ۲1 تا ۲۴ آذرماه 96 از ساعت 15 تا ۲۰ برای بازدید عالقه مندان دایر شد. به گفته مجری برگزارکننده 
این نمایشــگاه که اتاق تعاون ایران بود، واحدهایی از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، یزد، 
البرز و اردبیل و نیز شــرکت هایی در قالب نمایندگی از آلمان، سوئیس، فرانسه، چین، فنالند، ترکیه، هنگ کنگ، تایوان، ژاپن، کره و لهستان در این 
نمایشگاه حضور داشتند. این شــرکت ها تولیدات خود را در زمینه های لوله و انواع اتصاالت، تاسیسات سیستم های گرمایشی و سرمایشی، طراحی 

نمای ساختمان، آجرنما، شیرآالت، پوشش های سقف و کف پوش، در و پنجره، باالبرها، کاشی و سرامیک و انواع مصالح ساختمانی عرضه کردند.
بااین حال مشــاهدات میدانی گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان از حال و هوای سومین نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز و همین طور گفته های برخی 
مشارکت کنندگان نشان دهنده نمایشگاهی ضعیف نسبت به سایر نمایشگاه های کشور و حتی نمایشگاه های قبلی شهر تبریز بود. این نمایشگاه که با 
عدم استقبال بسیاری از شرکت ها و مجموعه های بزرگ صنعتی تبریز همراه بود نتوانست رضایت نسبی مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان را کسب 

کند و سرمای پاییزی که با بارش برف نیز همراه بود فضای سرد و بی رونقی بر نمایشگاه حاکم کرده بود.
 برخی از مشــارکت کنندگان از زمان نامناســب برگزاری، مدیریت ضعیف مجری و خدمات ارائه شده در نمایشگاه به شدت گالیه داشتند و نسبت به 
حضور دوباره در این نمایشــگاه ابراز تردید می کردند. از میان تمامی ســالن های محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تبریز تنها دو سالن پروین 
اعتصامی و امیرکبیر به صورت نصف و نیمه به غرفه ها اختصاص یافته بود که جاهای خالی بســیاری نیز در همین ســالن ها وجود داشت؛ به طوری که 
خالی بودن برخی فضاها باوجود پارتیشــن بندی و ثبت نام برخی شرکت ها بر روی پیشانی آنها، چهره نه چندان مطلوبی به فضای نمایشگاه بخشیده 
بود و موجب ایجاد ســوال هایی در ذهن بازدیدکنندگان می شــد. گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان بنابه رســالت کاری خود این بار نیز با حضور در 
ســومین نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز پای صحبت ها و درددل های مشــارکت کنندگان صنف در و پنجره نشست که در ادامه این صحبت ها را با 

هم می خوانیم.
پرسش های زیر به صورت مشترک از همه مشارکت کنندگان پرسیده شد:

1. ضمن معرفی شرکت و زمینه کاری، آیا محصول جدیدی در نمایشگاه امسال ارائه کردید؟
۲. نحوه برگزاری، مدیریت و خدمات ارائه شده در نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

3. میزان استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه چگونه بود؟
۴. آیا در شرایط فعلی برگزاری چنین نمایشگاه هایی به رشد و رونق صنعت ساختمان و بازار در و پنجره کمک می کند؟ 

اشــاره

سوز سرمای پاییز در 
جان صنعت ساختمان تبریز
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1..گروه.صنعتی.امجدپور.از.سال.64.در.زمینه.تولید.

در.و.پنجره.فعالیت.می.کند..در.حال.حاضر.با.در.اختیار.

داشــتن.نمایندگی.رســمی.پروفیل.ویتانووا.در.استان.

آذربایجان.شــرقی.عرضه.این.پروفیل.را.نیز.در.دستور.
کار.دارد..پروفیــل.آلومینیوم.مورد.اســتفاده.ما.هم.پروفیل.لورنزو.ترکیه.اســت.که.

نمایندگی.این.پروفیل.را.نیز.در.اختیار.داریم.
2..امســال.مدیریت.برگزارکننده.نمایشــگاه.را.خارج.از.اســتان.انتخاب.کردند..
متاســفانه.این.شرکت.نتوانست.سالن.ها.را.پر.کند.و.همان.طور.که.می.بینید.بسیاری.
از.غرفه.ها.خالی.هســتند..این.شرایط.مشکالت.زیادی.برای.ما.به.وجود.آورده.است.
و.اصال.از.وضعیت.موجود.رضایت.نداریم..ما.مجبور.هســتیم.که.با.هر.شرایطی.در.
نمایشــگاه.شرکت.کنیم.چراکه.معتقدیم.باید.در.مقابل.مشتریانمان.پاسخگو.باشیم.
3..ضعیف.بودن.تبلیغات.و.اطالع.رســانی.باعث.شده.تا.میزان.بازدیدکننده.بسیار.

پایین.بیاید.و.افراد.زیادی.از.زمان.برگزاری.نمایشــگاه.مطلع.نشوند.
4..برگزاری.نمایشــگاه.در.این.شــرایط.می.تواند.کمک.زیادی.به.صنعت.و.بازار.
ما.بکند.ولی.متاســفانه.شــرایط.بد.برگزاری.و.نحوه.اجرای.نامناسب.نمایشگاه.هم.

روی.ما.اثر.گذاشت.

جواد امجدپور |  امجدپور )ویتانووا(

1..گروه.صنعتی.آذر.خزر.از.ســال.85.در.زمینه.تولید.

در.و.پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.ســی.فعالیت.می.کند..

گــروه.صنعتی.آذر.خــزر.عالوه.بر.در.اختیار.داشــتن.

نمایندگی.تولید.پروفیل.هافمن.از.ســایر.پروفیل.ها.نیز.
استفاده.می.کند.

2..نمایشــگاه.امسال.نســبت.به.سال.های.گذشــته.خیلی.ضعیف.است.و.خدمات.

ارائه.شــده.نیز.روزبه.روز.افت.می.کند.و.هر.سال.شرایط.بدتر.می.شود..باوجود.هزینه.

ســنگینی.که.در.این.نمایشگاه.از.ما.گرفته.اند.حتی.یک.نور.مناسب.به.ما.نداده.اند.و.

ما.حتی.بابت.نور.و.روشــنایی.غرفه.نیز.پول.جداگانــه.پرداخت.کردیم..واقعیت.این.

اســت.که.وضعیت.ســالن،.فضای.بیرونی.و.نحوه.اجرای.نمایشگاه.به.حدی.ضعیف.
است.که.اصال.قابل.ذکر.نیست.

3..بــا.تمام.ضعف.هایی.که.نمایشــگاه.دارد.زمان.برگزاری.نمایشــگاه.را.هم.کم.

کرده.اند..هنگام.شــروع.نیم.ســاعت.دیرتر.از.همیشه.یعنی.ســاعت.سه.و.نیم.بعد.

ازظهر.شــروع.می.کنند.و.از.آن.طرف.هم.یک.ساعت.زودتر.یعنی.ساعت.هشت.تمام.

می.کنند..عمال.یک.ساعت.و.نیم.از.وقت.مفید.نمایشگاه.کم.شده.است.درصورتی.که.

طبق.قرارداد.پولی.که.از.ما.گرفته.اند.برای.ساعت.3.تا.9.شب.بوده.است.یعنی.هزینه.

هتل.7.ســتاره.را.دریافت.کرده.اند.و.خدمات.مسافرخانه.ارائه.داده.اند..این.موقع.سال.

یعنی.انتهای.پاییز.زمان.مناســبی.برای.برگزاری.نمایشگاه.در.و.پنجره.در.آذربایجان.

نیست.چراکه.در.این.موقع.از.ســال،.هر.ساختمان.سازی.پنجره.اش.را.سفارش.داده.

و.حتی.نصب.هم.کرده.اســت..همه.این.موارد.باعث.شــد.تا.استقبال.خوبی.از.سوی.
بازدیدکنندگان.صورت.نگیرد.و.با.نمایشــگاه.نسبتا.خلوتی.مواجه.باشیم.

4..در.واقع.این.نمایشــگاه.یک.نوع.درآمدزایی.برای.مجری.و.برگزارکننده.است.و.

ما.هم.به.نوعی.مجبوریم.که.شرکت.کنیم.و.قضیه.برایمان.حیثیتی.شده.است..نسبت.

به.هزینه.ای.که.متحمل.می.شــویم.اصال.مقرون.به.صرفه.نیســت.که.در.نمایشــگاه.

شرکت.کنیم.و.اگر.شرایط.به.همین.نحو.باشد.سال.دیگر.به.هیچ.عنوان.در.نمایشگاه.
نمی.کنیم. شرکت.

علیرضا داوران | آذر خزر
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باســابقه.ترین. از. امجدپــور. صنعتــی. گــروه. ..1

تولیدکنندگان.در.و.پنجره.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.ســی.

در.تبریز.اســت..این.مجموعه.عالوه.بــر.تولید.در.و.

پنجــره.نمایندگی.تولید.با.پروفیــل.وینتک.را.نیز.در.
اختیــار.دارد..محصوالت.جدید.ما.در.نمایشــگاه.امســال.یک.نــوع.پروفیل.رنگی.

لمینیت.جدید.است.
2.مدیریت.برگزارکننده.ســومین.نمایشگاه.ساختمان.تبریز.باوجود.اینکه.مجموعه.
قوی.و.باتجربه.ای.است.ولی.متاسفانه.شاید.به.دلیل.این.که.هم.زمان.درگیر.برگزاری.
یک.نمایشگاه.دیگر.هم.بوده.اند.آن.انرژی.و.وقت.الزم.را.بر.روی.برگزاری.نمایشگاه.
تبریز.نگذاشــتند.و.نتوانستند.شرکت.های.زیادی.را.برای.حضور.در.نمایشگاه.متقاعد.

کنند..متاســفانه.نمایشگاه.امسال.از.همه.دوره.های.قبل.ضعیف.تر.است.
3..تبلیغات.نمایشگاه.در.سطح.شهر.و.صداوسیما.خیلی.ضعیف.بود.به.همین.خاطر.

بازدیدکننده.زیادی.از.نمایشگاه.دیدن.نکرده.است.
4..نه.به.نظر.من.در.این.شــرایط.برگزاری.نمایشگاه.کمک.چندانی.به.رونق.بازار.
نمی.کند..با.این.شــرایط.برگزاری.اگر.هزینه.ای.را.که.ما.در.این.نمایشــگاه.متحمل.

شــدیم.به.مشتریانمان.تخفیف.می.دادیم.شاید.نتیجه.مطلوب.تری.می.گرفتیم.

رضا امجدپور | گروه امجدپور )وین تک(

1..شــرکت.آذر.اویــار.در.زمینه.تولیــد.در.و.پنجره.

دوجداره.یو.پی.وی.ســی.و.آلومینیــوم.ترمال.بریک.

فعالیت.می.کند..این.مجموعه.کامال.مکانیزه.و.رباتیک.

و.دارای.خطوط.کامل.شیشه.سکوریت.و.آنادایز.است..
محصول.جدید.ما.در.نمایشــگاه.امســال،.پروفیل.جدیدی.اســت.که.برای.اولین.
بار.از.کشــور.ترکیه.وارد.کردیم..این.پروفیل.که.دو.طرفش.آلومینیوم.و.وســطش.
یو.پی.وی.ســی.است.دارای.خواص.و.مزایای.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.به.صورت.
هم.زمان.اســت.و.از.نظر.قیمت.هم.30.درصد.ارزان.تر.از.پنجره.آلومینیوم.محاسبه.
می.شــود..این.پروفیل.محصول.شرکت.ارساش.ترکیه.است.که.آذر.اویار.نمایندگی.

آن.را.در.اختیار.دارد.
2..مدیریت.نمایشــگاه.بســیار.ضعیف.و.در.حد.صفر.اســت..اینجا.همه.چیز.را.
بــه.امان.خــدا.رها.کرده.اند.و.رفته.انــد..فقط.یک.زمین.خالی.بــا.قیمت.نجومی.
بــه.ما.داده.اند.و.هیچ.خدمات.دیگری.ارائه.نشــده.اســت..برخــی.غرفه.ها.حتی.
پارتیشن.بندی.مناســب.ندارد.و.سردر.و.پیشانی.نصب.نشده.است..برخی.غرفه.ها.
تازه.دیشــب.پرشده.اند،.درصورتی.که.فردا.روز.آخر.نمایشگاه.است..در.سطح.شهر.
و.کل.مســیر.نمایشگاه.شــما.دو.تا.بنر.و.پالکارد.اطالع.رسانی.و.تبلیغ.نمایشگاه.
را.نمی.بینید..هیچ.کارتی.برای.ما.صادر.نشــده.اســت.و.ما.به.صورت.تصادفی.از.
برگزاری.نمایشــگاه.مطلع.شدیم!.برای.حضور.در.نمایشگاه.روز.آخر.به.ما.اطالع.
دادند.و.ما.فقط.توانستیم.شبانه.برخی.محصوالتمان.را.در.غرفه.قرار.دهیم.و.هیچ.

فرصتی.برای.غرفه.سازی.نداشتیم.
3..مســلما.با.این.مدیریت.ضعیفی.که.مجری.نمایشــگاه.دارد.نباید.انتظار.داشت.
که.نمایشــگاه.مورد.استقبال.بازدیدکننده.واقع.شــود..اصال.خیلی.عجیب.است.که.

نمایشــگاه.ساختمان.تبریز.باشد.و.سالن.ها.این.گونه.خلوت.باشند.
4..مســلما.وجود.نمایشگاه.بر.رونق.و.بهبود.شــرایط.بازار.تاثیر.دارد.ولی.کیفیت.

نمایشگاه.و.نحوه.برگزاری.نیز.بسیار.مهم.است.

رامین حسین زاده |  آذر اویار
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1..گــروه.صنعتی.آبی.گســتران.در.زمینــه.تولید.در.و.

پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.ترمال.بریک.
فعالیت.می.کند.

2..نمایشگاه.امسال.از.هر.نظر.ضعیف.بود.و.هیچ.مدیریتی.
در.کارها.اعمال.نمی.شــد..همان.طور.که.خودتان.مشاهده.می.کنید.نصف.سالن.خالی.است.و.
مدیریت.برگزارکننده.نمایشــگاه.نتوانســته.این.غرفه.ها.را.پر.کند.که.نشان.دهنده.ضعف.این.
مجری.است..از.دیگر.دالیل.عدم.اســتقبال.شرکت.ها.از.نمایشگاه.امسال.شاید.به.تجربیات.
سال.های.قبل.مرتبط.باشد.و.این.که.از.آن.نمایشگاه.ها.نتیجه.دلخواه.را.نگرفته.اند.لذا.تصمیم.
گرفته.اند.که.در.نمایشــگاه.شــرکت.نکنند..دلیل.مهم.تر.تغییر.زمان.نمایشــگاه.است.که.با.
ماهیت.کار.ما.یعنی.در.و.پنجره.ســازان.مطابقت.ندارد.چراکه.در.این.وقت.سال.اکثر.پروژه.ها.
و.ســاختمان.های.نوســاز،.در.و.پنجره.مورد.نیازشان.را.تهیه.کرده.اند..به.نظر.ما.بهترین.زمان.

برای.نمایشــگاه.تبریز،.ماه.های.شهریور،.مهر.و.نهایتا.اوایل.آبان.است.
3..اطالع.رسانی.نمایشــگاه.خیلی.ضعیف.بود..حتی.کارت.دعوت.را.هم.امسال.از.ما.دریغ.
کردند..با.این.شــرایط.نباید.انتظار.داشته.باشــیم.بازدیدکننده.زیادی.از.نمایشگاه.دیدن.کند..
زمان.بازدید.روزانه.نمایشــگاه.را.هم.نیم.ساعت.از.اول.و.یک.ساعت.از.آخرش.کم.کرده.اند.
و.در.مجموع.نســبت.به.سال.های.قبل.یکی.دوســاعت.زمان.نمایشگاه.کمتر.شده.است..در.
مقابــل.هزینه.ای.که.پرداخت.کردیم.هیچ.خدماتی.دریافــت.نمی.کنیم..اگر.به.همین.منوال.
باشــد.سال.دیگر.ما.هم.شــرکت.نمی.کنیم.چون.دلیلی.ندارد.بیاییم.در.نمایشگاه.و.این.همه.

هزینه.بکنیم.و.جواب.هم.نگیریم.
4..حتما.برگزاری.نمایشــگاه.به.بهبود.شــرایط.کار.ما.کمک.می.کند.و.ما.هم.با.توجه.به.
تجربیات.ســال.های.قبلمان.این.موضوع.را.تائید.می.کنیم.اما.نحوه.برگزاری.نمایشگاه.بسیار.
مهم.و.تعیین.کننده.اســت..ما.در.نمایشگاه،.خودمان.و.محصوالتمان.را.به.مشتریان.معرفی.
می.کنیم.و.حتی.اگر.این.مشــتریان.امســال.به.ما.مراجعه.نکنند.ولی.این.آشــنایی.زمینه.ای.

می.شود.تا.احتمال.همکاری.ما.در.آینده.بیشتر.شود.

ناصر داوران  | آبی گستران

1..شــرکت.پارس.یــراق.پروفیل.در.زمینــه.تولید.انواع.

یراق.آالت.در.و.پنجره.دوجداره.فعالیت.می.کند..اهم.تولیدات.

ما.شــامل.کانکشــن.مولیون.های.زاماکی،.کانکشــن.های.

فوالدی.و.آهنی،.زبانه.انواع.آکس.ها،.پروفیل.های.دکوراتیو،.
گل.هــا.و.یراق.آالت.مربوطه،.پروفیل.و.یراق.آالت.انواع.توری،.درپوش.پروفیل،.زیرشیشــه،.
گردگیر.و....اســت..برنامه.ما.عرضه.ماهانه.یک.یا.دو.محصول.جدید.به.بازار.اســت.که.در.
این.نمایشــگاه.گل.خورشــیدی،.گل.گلکسی.و.گل.شــاهین.را.در.تمامی.رنگ.ها.تولید.و.

عرضه.کردیم.
2..ما.همیشــه.از.نحوه.برگزاری.مجری.نمایشــگاه.انتقاد.داشــتیم.ولی.انگار.دفعات.قبل.
کمی.ناشــکر.بودیم!.این.دفعه.مجری.برگزارکننده.هیچ.مدیریتی.روی.کارها.نداشت،.هیچ.
خدماتی.به.مشــارکت.کنندگان.داده.نمی.شود..نحوه.برگزاری.نمایشگاه.در.سطح.خیلی.پایین.

انجام.گرفته.است.
3..تبلیغات.مناســبی.برای.این.نمایشــگاه.انجام.نشــده.است.و.بســیاری.از.همکاران.ما.
حتی.از.برگزاری.نمایشــگاه.مطلع.نیســتند..بااین.حال.ما.تــالش.خودمان.را.انجام.دادیم.تا.
بیشــترین.اســتفاده.را.از.این.فرصت.ببریم.و.تا.حدودی.هم.بــه.اهدافی.که.مدنظرمان.بود.
دســت.پیدا.کردیم..نکته.خوب.ماجرا.این.بود.که.اگرچه.مشــتریان.قدیمی.و.همیشــگی..ما.
کمتــر.حضور.پیدا.کرده.بودند.ولی.افراد.جدیدی.در.این.نمایشــگاه.به.ما.مراجعه.کردند.که.

باعث.خوشحالی.ما.شد.
4..باید.یکی.از.اهداف.اصلی.برگزاری.نمایشــگاه.حمایت.از.تولیدکننده.باشد.تا.نمایشگاه.
مثمر.ثمر.باشــد..ما.همیشه.باوجود.همه.مشکالت.و.نواقصی.که.نمایشگاه.های.ما.داشته.اند.
تالش.کردیم.در.نمایشــگاه.ها.شــرکت.کنیم.چون.معتقدیم.این.موضوع.به.بهبود.شــرایط.

کاری.ما.کمک.می.کند.

یعقوب محبوبی ملکی |  پارس یراق پروفیل
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مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

الزامات طراحی و اجرای نمای سنگی )بخش دوم(

بر.اساس.ضوابط.این.دســتورالعمل،.نمای.سنگی.پیش.ساخته.از.لحاظ.نوع.مهار.نما،.نمای.

دیوار.پرده.ای.)curtain wall(.محسوب.می.شود..سایر.حاالت.نصب.مهار.سنگی.ذکر.شده.

در.این.بند.و.بندهای.بعدی،.به.صورت.دیوار.نما.)veneer wall(.اجرا.می.شوند..در.سیستم.

دیوار.نما،.نمای.ســنگی.به.دیوار.پشتیبان.مهار.می.شود..شیوه.مهار.دیوار.نما.به.دیوار.پشتیبان.
به.دو.طریق،.به.شرح.زیر.است:.

الف ـ نماهای چسبانده شده:.نماهایی.هستند.که.در.آن.از.چسب.یا.مالت.به.همراه.

وسایل.اتصال.برای.اتصال.سنگ.نما.به.دیوار.پشتیبان.استفاده.می.شود..وسایل.اتصال.به.عنوان.

مهــار.نگهدارنده.بوده.و.نقش.باربری.ندارد..در.این.حالت.ماده.چســباننده.فقط.نقش.مهار.بار.
ثقلی.را.داشته.و.به.منظور.تحمل.بار.جانبی.باید.مهار.مناسب.مکانیکی.به.کار.برده.شود..

ب ـ نماهای مهار شــده:.نماهایی.هســتند.که.در.آن.از.اجزای.باربر.یا.سازنده.پشت.

بند.برای.اتصال.ســنگ.نما.به.دیوار.پشتیبان.استفاده.می.شود.و.بار.ثقلی.و.جانبی.توسط.مهار.
تحمل.می.شود..

نوع.مهار،.شکل.قرارگیری.و.تعداد.آنها.بستگی.به.عوامل.زیر.دارد:.
1..سنگ.مورد.استفاده.

2..ضخامت.و.سطح.رویه.قطعات.سنگ.
3..جنس.دیوار.پشتیبان.مانند.بتن.در.جا،.آجرکاری،.بلوک.کاری.

4..بارهای.وارد.شده.به.هر.مهار.مانند.بار.مرده،.بار.سیکلی.یا.ترکیبی.از.هر.دو.

انواع مهار در نماهای چسبانده شده 
مهارهای پیش ساخته 

میخ.پرچ.های.صاف،.مفتول.های.ســیمی.)مهارهایی.از.نوع.فنرهای.ســیمی.پیش.ساخته(،.

پیچ.ها.یا.میله.های.حدیده.شــده.به.عنوان.مهارهای.اتصال.دهنده.سنگ.نما.به.پانل.های.بتنی.

پیش.ساخته.استفاده.می.شوند..شکل1.پالن.مهار.سنگ.به.صورت.در.جا.را.نشان.می.دهد،.مهار.

در.صفحــه.افقی.یا.قائم.می.تواند.بارهای.ثقلی.و.جانبی.را.تحمل.کند..توجه.شــود.که.پس.از.
کارگذاری.میل.مهار.مالت.پشت.سنگ.اجرا.می.شود.

می.توان.از.چســب.های.سازگار.با.ســنگ.همراه.با.این.مهارها.استفاده.کرد..هر.چند.اتکا.به.

چســب،.برای.نگهداری.سنگ.به.تنهایی.مجاز.نیست.)شکل.2(.در.این.حالت.نیز.مالت.پشت.
سنگ.در.آخرین.مرحله.اجرا.می.شود..

.

.

تعداد.پیچ.ها.به.کمک.انجام.تحلیل.و.آزمایش.تعیین.می.شود.
پیچ.ها،.سنگ.نما.را.در.سیستم.پشت.بندی.بتنی،.مهار.می.کنند..زاویه.پیچ.ها.نسبت.به.سنگ.

در ادامــه بررســی نماهای متداول و توصیه شــده از ســوی مرکز 
تحقیقات راه و مســکن و شهرســازی )ضابطه 71۴( در بخش دوم 
این الزامات اجرایی به مباحث نحوه نصب سنگ پرداخته شده است. 
البتــه روش های متداولــی در این خصوص وجود دارد که از ســوی 
مجموعه های معتبــر طراحی و اجرا می گردند. امــا در ضابطه 71۴ 
روش هایی مورد توجه قرار گرفته که بررســی می گردد. در بخش اول 
به طور مبسوط در خصوص انواع ســنگ ها، ویژگی های فنی و حدود 
پذیرش و الزامات سنگ ها مطالبی مطرح گردید که در ادامه به موارد 

ذیل می پردازیم: 

اشــاره

پالن.مهار.سنگ.به.صورت.درجا،.مهار.در.صفحه.افقی.یا.قائم.می.تواند.بارهای.ثقلی.و.جانبی.را.تحمل.
کند..توجه.شود.که.پس.از.کار.گذاری.میل.مهار.مالت.پشت.سنگ.اجرا.می.شود

شکل 1 - مهارهای پیش ساخته

شکل ۲ - مهار رزوه شده توکار با بکارگیری چسب 
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معموال.45.درجه.می.باشد..زاویه.آنها.درون.بتن.پیش.ساخته.به.گونه.ای.است.که.در.داخل.یک.

قطعه.ســنگی.با.الگوی.خالف.هم.قرار.می.گیرند..سوراخ.های.در.نظر.گرفته.شده.برای.پیچ.ها.
باید.با.مته.های.هسته.الماسه.مته.کاری.شود.

پیچ.باید.به.عمق.حداقل.دو.ســوم.ضخامت.سنگ.در.داخل.آن.فرو.رود..انتهای.سوراخ.پیچ.

نباید.فاصله.ای.کمتر.از.10.میلی.متر.با.رویه.ســنگ.داشــته.باشد..بخش.مدفون.شده.پیچ.در.
داخل.پشت.بند.بتنی.پیش.ساخته.نباید.کمتر.از.65.میلی.متر.باشد..

در.نما،.طول.تمام.پیچ.ها.باید.حداکثر.تا.مجاورت.شبکه.میلگردهای.بتن.مسلح.باشند.
تعداد.مهارها.باید.حداقل.دو.عدد.به.ازای.هر.قطعه.ســنگ.نما.باشــد..می.توان.از.آزمایش.
مهار.به.روش.آزمایش.ASTM C1354.یا.تحلیل.خمشــی.قطعه.سنگی.برای.تعیین.تعداد.

مهارهای.مورد.نیاز.استفاده.کرد.
عمق.فرورفتگی.مناســب.پیچ.مهار.در.پشــت.سنگ.20.میلی.متر.اســت..دو.سوراخ.مقابل.
هم.در.پشــت.ســنگ.با.زاویه.45.درجه.نسبت.به.صفحه.پشتی.ســنگ.باید.ایجاد.شود..این.
ســوراخ.ها.بسته.به.نوع.آرایش.سیم.مفتولی.متصل.کننده.دو.مهار.به.هم،.با.زاویه.ای.به.سمت.
همدیگر.یا.مخالف.هم،.ایجاد.می.گردند..پایه.های.مهارها.در.داخل.ســوراخ.ها.قرار.می.گیرد.و.
شــکل.سیم.مفتولی.متصل.کننده.مهارها.و.خود.مهارها.باعث.می.شود.که.پایه.ها.درگیر.بمانند..
حداقل.فاصله.توصیه.شــده.بین.سطح.زیرین.ســوراخ.مهار.و.سطح.روی.سنگ،.10.میلی.متر.

می.باشد..)شکل.1(
پانل.پیش.ســاخته.باید.نســبت.به.قطعه.ســنگ.نما.سخت.تر.باشــد.تا.تحت.شرایط.
بارگذاری.یکسان.تغییر.شــکل.کمتری.بدهد..باید.یک.جداکننده.بین.سنگ.نما.و.پشت.
بند.پیش.ســاخته.در.نظر.گرفته.شــود..به.عنوان.مثال.استفاده.از.ورق.پلی.اتیلن.برای.عدم.

انتقال.رطوبت.توصیه.می.شود..
هنگامی.که.قطعه.سنگ.در.موقعیت.نهایی.خود.نصب.می.شود،.مهارها.باید.نسبت.به.پشت.
سنگ.دارای.زاویه.بین.30.تا.45.درجه.باشند.بدون.آن.که.به.سمت.پایین.قرار.گیرند..مهارهای.
مجزا.در.داخل.یک.قطعه.باید.در.جهت.های.مخالف.هم.قرار.گیرند.تا.ســنگ.نما.را.به.دیوار.
پشــت.بند.پیش.ساخته.قفل.کنند..در.صورت.امکان،.جهت.مهارها.باید.عمود.بر.بار.ثقلی.قرار.
گیرد..هنگام.مهار.سنگ.های.زیر.طاق.ها.باید.دقت.زیادی.شود.تا.اطمینان.حاصل.شود.که.همه.

مهارها.درگیر.شده.اند.و.بارهای.قائم.و.جانبی.را.به.خوبی.تحمل.می.کنند..
مهارهای سیمی 

مهارهای.سیمی.به.کار.رفته.روی.قطعات.سنگ.قائم.تنها.به.منظور.تحمل.بارهای.جانبی.در.

نظر.گرفته.می.شوند..وزن.قطعات.سنگی.قائم.باید.توسط.لبه،.نشیمن،.شکاف،.سایبان.یا.لقمه.
پشتیبان.به.صورت.جدا.از.گیره.ها.تحمل.شود..).شکل.3.(.

مهارهای.ســیمی.همراه.با.مالت.با.پایه.سیمان.پرتلند.می.توانند.جهت.اتصال.سنگ.نما.به.
دیوار.پشت.بند.بتنی.در.جا.یا.پشت.بند.مصالح.بنایی.در.سطوح.خارجی.استفاده.شوند.

برخی.سنگ.ها.به.علت.مالت.یا.اندود.دچار.لکه.می.شوند..سازگاری.این.مالت.ها.و.اندودها،.

بســت.ها.و.مصالح.سنگی.قبل.از.نصب.باید.مورد.بررسی.قرار.گیرد.تا.مانع.از.ایجاد.لک.گردد..

همچنین،.بررســی.گردد.که.آیا.مهارهای.ســیمی.می.توانند.برای.کاربرد.مورد.نظر.اســتفاده.
گردند.یا.خیر..

.

مهارهای.ســیمی.می.توانند.به.لبه.های.قطعات.ســنگ.نما.قالب.گردند.یا.درون.شیارهای.

متقاطع.ایجاد.شده.در.کنار.یا.پشت.سنگ.یا.هر.دو.پیچیده.شوند..حلقه.کردن.بسته.ای.سیمی.

درون.ســوراخ.های.متقاطع.پشت.سنگ.این.امکان.را.فراهم.می.کند.که.مهارها.پنهان.بمانند..

مهارهای.سیمی.باید.یا.به.صورت.قالب.در.دیوار.پشتیبان.مهار.شوند.یا.به.صورت.مکانیکی.در.

درون.پشــت.بند.بسته.شوند.تا.در.نتیجه.بتوان.به.عملکرد.به.صورت.بست.کششی.اعتماد.کرد..

به.منظور.انتقال.نیروی.فشــاری.الزم.مابین.ســنگ.و.دیوار.پشتیبان.با.مالت.یا.اندود.پر.شود..

سوراخ.های.مهارها.نیز.باید.با.اپوکسی.یا.مالت.با.پایه.سیمان.پرتلند.پر.شود..می.توان.از.اندود.

در.کاربری.های.داخلی.برای.محکم.نگه.داشــتن.ســیم.در.داخل.سنگ.استفاده.کرد..سنگ.و.
مهارهای.سیمی.قبل.از.گیرش.محل.های.مالت.یا.اندود.باید.تنظیم.شود..

تعداد.سیم.ها.باید.حداقل.2.و.حداکثر.4.عدد.برای.هر.قطعه.سنگ.نما.باشد..
حداقل.قطر.توصیه.شده.برای.سیم.در.نما.در.سطوح.خارجی،.4.میلی.متر.و.در.نمای.داخلی،.

2.میلی.متر.است..
مهارهای سطحی برای نماهای موجود فاقد مهار 

مهارهای.ســطحی.اساسا.از.نوع.پیچی.بوده.و.کاربرد.اصلی.آنها.به.عنوان.تقویت.کننده.برای.

سنگ.هایی.است.که.مهار.آنها.آسیب.دیده.یا.نماهای.اجراشده.که.در.کل.فاقد.مهار.بوده.اند..در.

این.حالت.یک.فرورفتگی.روی.سطح.سنگ.ایجاد.می.شود.که.روی.فرورفتگی.با.یک.صفحه.

تزئینی.به.صورت.نمایان.در.رویه.خارجی.ســنگ،.پوشانده.می.شود..داخل.فرورفتگی.یک.پیچ.

تعبیه.می.شود.که.سنگ.نما.را.به.دیوار.پشت.بند.متصل.می.کند..پیچ.باید.به.صورت.باز.شونده.
باشد.که.اتصال.مناسب.با.دیوار.پشت.بند.برقرار.سازد..)شکل.4(

.

شکل 3 - بست های سیمی 

شکل ۴ - مهارسطحی 

مجری شرکت آلوکد
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در بخش اول تولید درباره برش و ماشین کاری پروفیل ها و همچنین برش 
گالوانیزه و نصب آن به اختصار مطالبی بیان گردید که در ادامه به اهم موارد 

تولید اشاره می شود..
تولید – بخش دوم:

جوش پروفیل یو.پی.وی.سی
پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.که.داخل.آنها.گالوانیزه.نصب.شده.است.باید.توسط.دستگاه.های.

جوش.به.یکدیگر.متصل.گردند.که.باید.موارد.زیر.قبل.از.آن.بررسی.و.رعایت.گردند:
1..دمای.محیط.اطراف.دســتگاه.در.محدوده.مجاز 35 ≥≤ 17 ســانتی.گراد.می.باشد.که.

می.بایست.توسط.دما.سنج.کنترل.گردد.
.

2..تنظیم.دمای.جوش.و.ذوب.دســتگاه.که.می.بایســت.با.توجه.به.فصل.).گرما.یا.ســرما(.
انجام.پذیرد.

3..نــوار.تفلون.المنت.های.جوش.باید.از.جنس.مناســب.و.بــدون.پارگی.و.عاری.از.پودر.یا.
پلیسه.یو.پی.وی.سی.باشد.

.
4..جهت.هر.پروفیل.باید.فیکســر.متناسب.با.ســطح.مقطع.و.ابعاد.پروفیل.استفاده.گردد.و.

هرگز.از.فیکسرهای.جایگزین.استفاده.نشود.

مهندس سید اسماعیل شفیعی نسب
مدیر تولید شرکت هورامکو

چگونه یک پنجـره استـاندارد  بسـازیم؟
بخش ششم/
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5..عرض.زایده.جوش.).ضخامت(.می.بایست.در.محدوده 0/5 ± 3 میلی.متر.باشد.که.توسط.
کولیس.هر.دو.ساعت.یکبار.اندازه.گیری.گردد.

..
6..زایده.جوش.باید.کامال.سفید.باشد.و.دارای.سوختگی.یا.رنگ.زرد.نباشد..

7..بررسی.طول.و.عرض.نهایی.محصول.جوش.داده.شده.که.می.بایست.هر.دو.ساعت.یک.
نمونه.گرفته.شود.و.تلرانس.بر.اساس.نقشه.تولید.1±.میلی.متر.می.باشد.

..

8..بررســی.میزان.چهار.گوش.بودن.چارچوب.)باز.شــو(.پس.از.فرایند.جوش،.که.توســط.

ریســمان.می.بایســت.قطر.خارجی.)داخلی(..اندازه.گیری.و.مطابقت.داده.شود.که.نمونه.برداری.
هر.سه.ساعت.یکبار.می.باشد..

محدوده.مجاز:...
6mm     1.8 m مساحت ≥  2
6mm     1.8 m مساحت.≤  2

9..بررســی.میزان.هم.ســطحی.یا.تختی.چارچوب.)بازشــو(.که.در.اقطار.آن.با.دو.ریسمان.

متفاوت.به.یکدیگر.متصل.و.فاصله.میان.آنها.در.مرکز.اندازه.گیری.می.شــود..نمونه.برداری.هر.
سه.ساعت.یکبار.می.باشد.

محدوده.مجاز:
3mm    1.2  ≤  طول.و.عرض

5mm  ..سایر.حاالت
تست جوش

با.تســت.کردن.جوش.پروفیل.می.توان.متوجه.شــد.که.فرایند.جوش.به.صورت.اســتاندارد.

انجام.شده.است.یا.خیر..بدین.منظور.می.بایست.جهت.هر.پروفیل.با.توجه.به.سطح.مقطع.آن.

از.شــرکت.ســازنده.پروفیل.اطالعات.مربوطه.را.دریافت.کرد.)نیروی.وارده.در.زمان.شکست.
جوش.پروفیل(.

لذا.مطابق.تصویر.زیر.به.محل.جوش.فشار.وارد.شود.که.در.صورت.عدم.شکست.در.نیروی.

وارده.)دریافت.از.شــرکت.پروفیل.ساز(.جوش.از.استحکام.الزم.برخوردار.می.باشد..در.غیر.این.
صورت.می.توان.در.آینده.فرایند.شکست.در.محل.نصب.صورت.پذیرد.

.

عمده مشکالت جوش
ـ لغزش.پروفیل.ها.نسبت.به.هم.در.محل.جوش
ـ جوش.نامتقارن.قسمت.باال.و.پایین.پروفیل

ـ عدم.موازی.بودن.سطوح.پروفیل
ـ جوش.پذیری.ناقص

...

..

تمیزکاری گوشه ها 
1..تیغچه.ها.و.دسته.های.مورد.استفاده.می.بایست.به.صورت.مداوم.بررسی.گردد.و.در.صورت.

کند.شدن.نسبت.به.تعویض.آنها.اقدام.گردد.
2..پنجره.های.جوش.خورده.می.بایست.به.مدت.حداقل.1/5.تا.2.دقیقه.خنک.گردند.و.حداکثر..

قبل.از.سخت.شدن.پولیش.شوند.
3..عرض.نوار.جوش.به.ضخامت.3.میلیمتر.می.بایست.توسط.تیغچه.و.به.صورت.یکنواخت.

پلیسه.گیری.گردد..
4..عمق.محل.جوش.پس.از.تمیز.کاری.0/5.-.1.میلی.متر.است.

.
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در.زمین.لرزه.اخیر.استان.کرمانشاه،.که.با.خسارت..های.مالی.و.صدمات.مالی.و.تلفات.

انســانی.بسیاری.همراه.بود،.شاهد.کاســتی.های.فراوانی.در.زمینه.ایمنی.ساختمان.ها.

بودیم.که.مطابق.نظر.کارشناسان،.این.مقوله.باید.بیش.از.گذشته.مورد.توجه.قرار.گیرد..

اگرچه.مقابله.با.حوادث.طبیعی.چون.زمین.لرزه.عمال.امکان.پذیر.نمی.باشد،.اما.تجربه.

کشورهایی.که.بیشتر.در.معرض.این.آسیب.ها.بوده.اند.و.راهکارهایی.برای.پیشگیری.

از.آن.اندیشــیده.اند.نشــان.می.دهد.که.چنانچه.قوانین.و.مقررات.ایمنی.ساختمان.در.

بحث.طراحی.و.اجرای.پروژه.ها،.الزام.آور.باشند.و.به.درستی.اجرا.شوند.می.توانند.به.طور.
قابل.توجهی.صدمات.و.تلفات.ناشی.از.این.چنین.عوامل.طبیعی.را.کاهش.دهند.

برای.مثال.در.برخی.کشورها،.ناظرانی.تحت.عنوان.پلیس.ساختمان.وجود.دارند.و.بر.

کلیه.مراحل.اجرای.یک.پروژه.از.ابتدا.تا.انتها،.نظارت.می.کنند..این.ناظران.چنانچه.در.

روند.اجرای.پروژه.خطا.یا.به.هر.نحوی.اجرای.ناصحیح.مواردی.را.مشاهده.کنند،.وارد.
عمل.شده.و.خواستار.رسیدگی.و.تصحیح.آن.موارد.می.شوند.و.بر.این.امر.نظارت.دارند.
اما.متاســفانه.در.ایران.شــاهد.نظارت.هایی.دقیق.در.این.خصوص.نیستیم.و.همین.
عدم.توجه.به.این.ضرورت.ها،.بارها.خسارات.بسیار.زیادی.را.به.همراه.داشته.است.

یکی.از.مواردی.که.در.تصاویر.و.بازدیدهای.میدانی.مناطق.زلزله.زده.در.بحث.ایمنی.
ساختمان.کامال.مشهود.است،.آسیب.پذیری.و.تخریب.میانقاب.ها.در.اثر.زلزله.است.

نکات.زیر.شاخصه.های.رفتار.لرزه.ای.میانقاب.ها.هستند:
1..خرابی.میانقاب.ها.باعث.کاهش.ناگهانی.سختی.و.مقاومت.جانبی.ساختمان.می.شوند.
۲..خرابی.میانقاب.ها.می.تواند.باعث.بســته.شــدن.راه.فرار.از.ســاختمان.شده.و.با.
سقوط.از.ارتفاع.روی.پیاده.روهای.اطراف،.مخاطراتی.را.نیز.برای.عابران.ایجاد.کند.

3. میانقاب.های.دارای.بازشو.می.توانند.از.طول.موثر.ستون.های.مجاور.خود.به.ویژه.
در.ساختمان.های.بتنی.باعث.شکست.برشی.ستون.شوند.

در.زلزله.اخیر.کرمانشاه،.دیدیم.که.به.دلیل.اجرای.ناصحیح.میانقاب.ها.و.عدم.اتصال.

توجه ویژه به میانقاب ها
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درس هایی که می توان از زلزله کرمانشاه گرفت:

توحید شریف الحسینی
شرکت پنجره آسا

ستونک.های.نگهدارنده.به.تیرهای.باال.و.پایین.دیوارها.و.عدم.کفایت.الزم.میانقاب.ها.

برای.تحمل.نیروهای.زلزله.در.جهــت.عمود.بر.صفحه.برای.تامین.پایداری.عرضی.

دیوارها.و.مشــخصا.پنجره.ها،.دیوارهای.حامل.پنجره.به.صورت.کلی.ریزش.کرده.و.
دیواره.های.ساختمان.ها.به.شکل.قابل.توجهی.آسیب.دیده.بودند.

از.دیگــر.موارد.کاربردی.که.رعایت.آن.می.تواند.تا.حد.بســیاری.موجب.مقاومت.و.
عدم.آسیب.پذیری.ساختمان.ها.شود،.اجرای.وال.پست.است.

وال.پست.کالفی.است.که.در.طول.های.مشخص.برای.یکپارچگی.عملکرد.دیوار.به.

کار.می.رود..وال.پست.ها.را.تا.به.حال.و.در.ساختمان.های.متعددی.مشاهده.کرده.اید.که.
در.میانقاب.ها.و.در.دل.دیوار،.پروفیل.هایی.با.نمره.پایین.قرار.گرفته.است.

این.وال.پســت.ها.سبب.درگیری.دیوار.با.اسکلت.و.در.نتیجه.استحکام.دیوار.خواهد.

شد..وال.پســت.قائم.در.زمانی.که.دهانه.بزرگ.باشد،.از.روی.تیر.طبقه.پایین.به.زیر.
طبقه.باال.در.دهانه.جوش.داده.می.شود.

وال.پســت.می.تواند.فلزی.یا.بتن.آرمه.باشد..وال.پست.های.فلزی.معموال.به.صورت.

پروفیل.نبشــی.،.ناودانی..یا.قوطی.است..وظیفه.وال.پست.ها.انتقال.نیروهای.حاصل.از.
باد.و.زلزله.از.دیوار.به.فریم.است.که.موجب.عدم.تخریب.دیوار.می.شود.

این.در.حالی.است.که.با.به.کارگیری.پنجره.های.مقاوم.در.نما.و.دیوارهای.ساختمان.

می.توان،.اســتحکام.دیوارها.را.در.هنگام.زمین.لرزه.به.خاطر.مقاومت.و.عدم.پیچش.
باال.برد.

اســتفاده.از.پروفیل.های.آلومینیوم.که.دارای.سختی.باال.و.یکسان.در.طول.پروفیل.

بوده.و.همچنین.نصب.صحیح.با.اتصال.دقیق.و.حساب.شده.روی.فریم.های.انتظار.و.

وال.پســت.ها.نیز.می.تواند.مقاومت.ویژه.ای.در.دیوارها.در.مقابله.با.زمین.لرزه.و.بادهای.
شدید.به.همراه.داشته.باشد.

ایــن.موارد.تنها.بخشــی.از.موارد.مرتبط.با.ایمنی.دیوارهــای.حامل.پنجره.ها.بود.که.
می.تواند.در.صورت.اجرای.صحیح،.موجب.کاهش.صدمات.و.خسارات.شود.

حال.سوال.اینجاست.که.امروز.با.پیشرفت.تکنولوژی.و.علم،.آیا.باز.هم.قهر.طبیعت.را.

دلیل.از.دســت.رفتن.جان.هم.وطنانمان.و.تخریب.ساختمان.ها.و.در.نتیجه.بروز.حوادثی.

نظیر.حادثه.کرمانشاه.می.دانیم.یا.قصور.و.عدم.اجرای.صحیح.متصدیان.این.امر.و.عدم.
نظارت.مسئوالن.را.موجب.افزایش.تلفات.و.ویرانی.هایی.از.این.دست.می.دانیم؟!

.باشد.که.با.نظارت.دقیق.تر.و.اجرای.درست.استانداردها.و.الزامات.فنی،.شاهد.ایمنی.

و.مقاومت.ساختمان.ها.در.مقابل.حوادث.طبیعی.از.این.دست.باشیم.و.بدین.ترتیب.از.
صدمات.و.آسیب.های.انسانی.نیز.به.صورت.قابل.توجهی.بکاهیم..



197

12
ه.3

ـار
شم

...
96
ی.

..د
هم.

ازد
ل.ی

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

ش
زار

گ

پنجره.ایرانیان؛.رئیس.کمیســیون.شهرســازی.و.معماری.شورای.اسالمی.شهر.تهران،.ری.

و.تجریش.نبود.مجری.ذیصالح.را.حلقه..مفقوده.ساخت.وســاز.ســاختمان.های.تهران.خواند.و.

افزود:.اصول.تعیین.شــده.برای.نمای.ســاختمان.ها.در.مناطق.22.گانه.برای.ســاختمان.های.

بزرگ.مقیاس.اجرایی.نمی.شــود.و.به.طبع.آن.شاهد.ساخت.ساختمان.هایی.با.نمای.تمام.شیشه.
ظرف.دو.سال.و.نیم.گذشته.در.تهران.بوده.ایم.

محمد.ساالری.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.در.تشریح.شیوه.نظارت.بر.ایمنی.نما.در.ساختمان.های.

شــهر.تهران،.گفت:.حدود.دو.سال.و.نیم.پیش.در.شورای.اسالمی.شهر.تهران.مصوب.شد.که.

به.منظور.ســاماندهی.سیما.و.منظر.شــهری.که.یکی.از.راهبردهای.17.گانه.طرح.جامع.شهر.

تهران.قلمداد.می.شود.شهرداری.تهران.شورایی.با.عنوان.شورای.ارتقاء.کیفی.تشکیل.دهد..این.

شورا.با.ریاست.شهردار.تهران.و.با.حضور.معاونت.های.مرتبط،.روسای.کمیسیون.های.مرتبط.در.
شورا.و.جمعی.از.مسئوالن.حوزه.ملی.تشکیل.می.شود.

وی.افزود:.ذیل.این.شــورا.پنج.کمیته.تخصصی.در.معاونت.شهرسازی.و.معماری.و.سازمان.

زیباســازی.شــهرداری.تهران.با.هدف.ساماندهی.سیما.و.منظر.شــهری.به.صورت.تخصصی.

ایجاد.شــد.که.در.مناطق.22.گانه.شهرداری.تهران.ذیل.همین.کمیته.ها.کمیته.نمای.مناطق.

تشــکیل.شــد..در.این.کمیته.ها.عالوه.بر.حضور.یک.متخصص.حوزه.شــهرداری.و.معماری.

استادان.دانشــگاه.و.ناظران.متخصص.کمیسیون.شهرسازی.شورای.اسالمی.شهر.تهران.نیز.
حضور.دارند.

ســاالری.ادامه.داد:.از.دو.سال.و.نیم.گذشته.تا.به.امروز.پروانه.هایی.که.برای.ساخت.وساز.در.

ســطح.شهر.تهران.صادر.می.شــوند.افراد.را.مکلف.می.کنند.در.فرآیند.صدور.پروانه.نقشه.های.

نمای.ساختمان.خود.را.مبتنی.بر.اصول.اولیه.تهیه.کنند.و.به.عنوان.یک.زیردستی.به.کمیته.های.

نما.در.مناطــق.ارائه.دهند..در.این.کمیته.ها.تصمیم.گیری.برای.نمای.ســاختمان.ها.مبتنی.بر.

رعایت.احکام.ســه.گانه.توصیه.ای،.ایجابی.و.سلبی.به.همراه.بایدها.و.نبایدها.لحاظ.می.شود.تا.
نما.مبتنی.بر.اصول.شهرسازی.و.معماری.ایرانی.و.اسالمی.به.تایید.برسد.

رئیس.کمیســیون.شهرسازی.و.معماری.شورای.اسالمی.شــهر.تهران،.ری.و.تجریش.در.

تشــریح.پایبندی.شهروندان.برای.اجرای.شاخص.های.تعیین.شــده.در.حوزه.نمای.ساختمان.

تاکید.کرد:.ظرف.دو.ســال.و.نیم.گذشته.شــهروندان.و.متولیان.ساخت.وساز.و.شهرداری.های.

مناطق.مکلف.هســتند.که.همانند.سایر.نقشــه.های.الزم.زمان.صدور.پروانه،.نقشه.های.نما.را.

مصوب.کنند؛.البته.در.خصوص.ساختمان.های.بزرگ.مقیاس.که.بیشتر.دولتی.هم.هستند.شاهد.

یک.اشــکال.اساسی.هستیم..چرا.که.کمیته.نما.برای.این.ساختمان.ها.در.معاونت.شهرسازی.و.
معماری.با.عنوان.نمای.ساختمان.های.بزرگ.مقیاس.تشکیل.می.شود.

وی.افزود:.متاســفانه.در.این.کمیته.برای.تصویب.نمای.ساختمان.های.بزرگ.مقیاس.خوب.

عمل.نمی.شود.و.شاهدیم.ظرف.دو.سال.و.نیم.گذشته.بعضا.ساختمان.هایی.ساخته.شده.اند.که.

همانند.گذشــته.نمای.آنها.تمام.شیشه.ای.یا.تمام.کامپوزیت.و.....هستند.که.سنخیتی.با.اصول.

و.مبانی.معماری.و.شهرســازی.ایرانی.اســالمی.ندارند..بی.تردید.احداث.چنین.ساختمان.هایی.

شــهر.تهران.را.با.مشکالت.بسیاری.مواجه.خواهد.کرد..بارها.در.این.خصوص.تذکر.داده.ایم.و.
اعتراض.خود.را.اعالم.کرده.ایم.

ســاالری.با.اشاره.به.ســاختمان.جدیداالحداث.با.نمای.شیشــه.ای.در.اراضی.عباس.آباد.و.

همچنین.ساختمان.مجلس.شورای.اســالمی.به.عنوان.ساختمان.هایی.که.نمای.آنها.از.ایمنی.

الزم.برخوردار.نیســت.تاکید.کــرد:.بارها.و.بارها.در.خصوص.احداث.این.ســاختمان.ها.تذکر.

داده.ایم،.امیدواریم.با.شــروع.فعالیت.معاونت.شهرســازی.و.معماری.جدید.شهرداری.تهران،.
تدابیر.الزم.در.این.خصوص.اتخاذ.شود.

وی.با.تاکید.بر.جدیت.پیگیری.ســاماندهی.سیما.و.منظر.شهر.تهران.و.توجه.ویژه.به.نمای.

ســاختمان.ها.در.ذیل.توجه.به.ســیما.و.منظر.شهر.افزود:.در.کمیته.های.نمای.مناطق.22.گانه.

شــهر.تهران.تصمیم.گیری.ها.تا.حد.زیادی.قابل.قبول.هســتند،.هرچند.در.حوزه.نظری.و.آنچه.

که.به.عنوان.زیردســتی.ها.به.عنوان.احکام.مربوطه.وجود.دارد.باید.اقدامات.بیشتری.انجام.شود.

و.ورژن.های.بیشــتر.و.به.روزتری.تهیه.شــود؛.اما.بیشترین.اشکال.در.این.حوزه.در.بخش.اجرا.
ساری.و.جاری.است.

ساالری.ادامه.داد:.اگر.فردی.نمای.مصوب.در.کمیته.نمای.مناطق.22.گانه.را.اجرایی.نکند.

بعضا.شــهرداری.های.مناطق.بــا.اخذ.عوارض.از.این.تخلف.عبور.می.کنند.و.یا.دســتگاه.های.

نظارتی.که.برای.نظارت.در.ساختمان.ها.تعیین.می.شوند.نمایندگان.آنها.عدم.رعایت.نقشه.های.

مصوب.نما.را.به.صورت.خط.قرمزی.مورد.توجه.قرار.نمی.دهند.و.یا.تخلفات.را.به.موقع.گزارش.

نمی.دهند.که.همه.این.موارد.باعث.بروز.تخلف.در.ایمنی.نما.و.به.تبع.آن.ایمنی.ســاختمان.ها.

می.شود..بی.تردید.باید.دستگاه.های.نظارتی.و.همچنین.شهرداری.های.نواحی.شهرداری.تهران.

و.مســئوالن.شهرســازی.مناطق.در.این.حوزه.نظارت.دقیق.تر.و.بیشــتری.را.در.زمان.اجرای.
ساختمان.ها.مد.نظر.قرار.دهند.

رئیس.کمیسیون.شهرسازی.و.معماری.شــورای.اسالمی.شهر.تهران،.ری.و.تجریش.عدم.

وجود.مجری.ذیصالح.را.یکی.از.حلقه.های.مفقوده.ایمنی.ساختمان.ها.خواند.و.افزود:.امیدواریم.

با.اصالح.مبحث.دوم.مقررات.ملی.ســاختمان.که.در.حال.حاضر.در.دولت.مطرح.اســت،.هر.

چه.زودتر.به.تصویب.برســد.تا.شــاهد.تحول.موثری.در.حوزه.ساخت.وساز.باشیم..در.صورت.

تصویب.این.طرح.الزام.مجری.ذیصالح.برای.نظارت.بر.ساخت.وســاز.ســاختمان.ها.به.صورت.
مستمر.عملیاتی.می.شود.

وی.در.بخش.دیگری.از.صحبت.های.خود.به.موضوع.اهمیت.دو.مرحله.ای.شدن.اخذ.پروانه.

برای.ساخت.وساز.ساختمان.ها.اشاره.کرد.و.افزود:.به.موجب.پیگیری.های.کمیسیون.شهرسازی.

و.معماری.شورای.اسالمی.شهر.تهران.از.دوره.چهارم.برای.کاهش.مشکالت.در.حوزه.صدور.

پروانه.ها.به.این.جمع.بندی.رســیدیم.که.صدور.پروانه.ها.را.دو.قســمت.کنیم..به.این.شکل.که.
یک.پروانه.شهرسازی.صادر.شود.و.دیگری.پروانه.اجرا.و.یا.ساخت.باشد.

دو 
مرحـله ای شدن صدور 
پروانه های  سـاختمانی 
در انتـظار تصمیم دولت
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پنجره ایرانیان؛ شهردار لندن با تشریح »15+1« ویژگی شبکه 
حمل و نقل شهری، متعهد شده اســت پایتخت انگلستان را در 
سال ۲۰۴1 به شهر »بدون استرس« تبدیل کند؛ »مترو«، محور 

برنامه است.
به نقل از دنیای اقتصاد، شــهردار لنــدن با طرح ریزی 
متفاوت برای اداره شــهر، چشــم انداز ۲5 ساله کیفیت 
زندگی در پایتخت انگلســتان را تصویر کرد. پیش نویس 
برنامه ۲9۰ صفحه ای »صادق خان« برای حل سه چالش 
ترافیک، آلودگی و مســکن، با هدف جلب نظر ساکنان 
لندن و تضمین اجرای موفق، در ســامانه شهرداری 
منتشر شده است تا ایده های مکمل دریافت شود. 

برنامه ۲9۰ صفحه ای شهردار لندن برای مسکن،  ترافیک و آلودگی
شــهردار.لندن.برای.حادترین.چالش.زندگی.در.کالن.شــهرها.که.گریبان.ساکنان.پایتخت.
انگلستان.را.نیز.گرفته.است،.اعمال.سبک.متفاوتی.از.برنامه.ریزی.شهری.را.آغاز.کرد..»صادق.
امان.خــان«.ملقب.به.»صادق.خان«،.یک.برنامه.290.صفحه.ای.برای.ارتقای.»کیفیت.زندگی.
در.لندن«.تهیه.کرده.و.با.»انتشــار.عمومی«.پیش.نویس.آن.در.سامانه.شهرداری.و.»فراخوان.
رســمی«.برای.جلب.نظرات.موافقان.و.مخالفان.و.ایده.های.مکمل،.خود.را.متعهد.کرده.است.
»پایتخت.انگلســتان.را.تا.سال.2041.به.شهری.عاری.از.ترافیک،..آلودگی.و.کمبود.مسکن«.

تبدیل..کند.
»صادق.خان«.با.این.ســبک.برنامه.ریزی،.از.یک.سو.وعده.برخی.شهرداران.مبنی.بر.»اداره.
شهر.با.مشارکت.ساکنان«.را.در.لندن.از.طریق.»به.رسمیت.شناختن.حق.اظهارنظر.شهروندان.
نسبت.به.هر.نوع.تصمیم.شهرداری«.محقق.کرده.و.از.سوی.دیگر.با.ارائه.تضمین.کتبی.)تعهد.
قیدشده.در.برنامه(.برای.بهبود.اساسی.سه.عنصر.شکل.دهنده.کیفیت.زندگی.در.کالن.شهرها،.
»برنامه.لندن.2041«.را.به.لحاظ.جدایی.از.یکســری.»اقدامات.زودگذر.و.تبلیغاتی.یا.شوهای.

عمرانی.بی.خاصیت.در.شهر«،..به.صورتی.پرمحتوا.و.کارآمد.تنظیم.کرده.است.
گزارشــی.از.جزئیات.این.برنامه.حاکی.است.شــهردار.لندن.بنا.دارد.با.یک.برنامه.برای.حل.
مســائل.سه.گانه.»مســکن«،.»ترافیک«.و.آلودگی«.به.عنوان.عناصر.کیفیت.زندگی.شهری،.
پایتخت.انگلســتان.را.در.سال.2041.به.شهر.خوشایند.و.بدون.استرس.تبدیل.کند..محور.این.
برنامه،.»تردد.و.ترافیک«.را.هدف.قرار.داده.اما.محتوای.آن،.به.تسهیل.تامین.مسکن،.کاهش.
ذرات.آالینده.هوا.و.حتی.اشــتغال.شهری.منجر.خواهد.شد..برنامه.سنجش.پذیر.»صادق.خان«.

پایتخت داری به سبک لندن
»لندن ۲۰۴۱« با تضمین شهردار به شهر بدون استرس تبدیل می شود؛
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در.بخش.حمل.و.نقل.و.ترافیک.شهری،.دارای.»15+1«.ویژگی.کمی.و.کیفی.است.به.طوری.

که.»6+1«.شــاخص.ترافیکی.که.منشا.استرس.ساکنان.کالن.شهرها.محسوب.می.شود،.طی.
25.سال.آینده.به.میزان.مشخص،..به.نفع.ساکنان.مجموعه.شهری.لندن.بهبود.می.یابد.

در.این.برنامه،.»مترو«.و.»اتوبوس«.به.وســایل.نقلیه.قابل.رقابت.با.خودروی.شــخصی.به.

منظور.پوشــش.بیش.از.50.درصد.ســفرهای.درون.شــهری.لندن.تبدیل.می.شوند.تا.ترافیک.

حداقــل.15.درصــد.و.ازدحام.در.مترو.حداقل.20.درصد.کاهش.یابد.و.ســرعت.نقل.و.انتقال.

مسافر.در.شبکه.حمل.و.نقل.عمومی.حداقل.10.درصد.افزایش.پیدا.کند..کاهش.غلظت.ذرات.

آالینده.در.آســمان.لندن.به.ســطح.استاندارد.و.همچنین.حل.مشــکل.نیاز.به.50.هزار.واحد.

مسکونی.جدید.در.ســال.از.طریق.توسعه.ظرفیت.سکونتی.حومه.لندن.نیز.دو.اثر.مثبت.دیگر.

»برنامه.لندن.2041«.اســت..»صادق.خان«.برای.معمای.تامین.مالی.توســعه.مترو.و.ناوگان.

اتوبوســرانی.شهری،.یک.استراتژی.اعتباری.با.7.سرفصل.تدارک.دیده.که.کمترین.اتکا.را.به.
بودجه.دولتی.و.شهرداری.دارد.

طرح تحول حمل و نقل لندن
صادق..خان،.شــهردار.لندن،.چشــم.اندازی.برای.آینده.این.کالن.شهر.ترسیم.کرده.است.که.
حمل.و.نقل.شــهری.در.آن.نقش.محــوری.دارد..صادق.خان.پیشــنهاد.می.کند.با.تحول.حوزه.
حمل.و.نقل.شــهری.می.توان.لندن.را.به.شــهری.برای.همه.لندنی.ها،.تبدیل.کرد..او.قصد.دارد.
لندن.را.شهری.ســبزتر،.سالم.تر.و.برخوردارتر.سازد..اســتراتژی.حمل.و.نقل.صادق.خان.نقشه.
راهی.اســت.که.دورنمای.تحول.حمل.و.نقل.لندن.را.در.25.ســال.آینده.ترســیم.می.کند..این.
سند.نشــان.دهنده.عزم.او.برای.متحول.ساختن.خیابان.های.لندن،.بهبود.حمل.و.نقل.عمومی.و.
فرصت.آفرینی.برای.توسعه.مسکن.ســازی.و.اشتغال.است..از.دید.صادق.خان،.حمل.و.نقل.تنها.
زندگی.روزمره.ما.را.متاثر.نمی.سازد.و.تنها.به.جابه.جایی.های.روزانه.محدود.نمی.شود..حمل.ونقل.
می.توانــد.به.ایجاد.فرصت.های.تازه.برای.اهالی.لندن.منجر.شــود.و.شــخصیت.تازه.ای.برای.

شهر.بسازد.
به.عنوان.شهردار.لندن،.صادق.خان.متعهد.شده.است.در.جهت.تامین.حمل.ونقل.ارزان،.قابل.
اعتماد.و.مطمئن.گام.بردارد..او.چنین.ســامانه.حمل.و.نقلی.را.حق.شــهروندان.می.داند.و.معتقد.
اســت.چنین.ســامانه.ای.می.تواند.ظرفیت.های.موجود.برای.بهبود.زندگی.عموم.را.بارور.سازد..

مجموعه.شــهرداری.لندن.به.منظور.افزایش.مشارکت.عمومی.در.امر.سیاست.گذاری.شهری،.

پیش.نویــس.طرح.تحول.حمل.و.نقل.لندن.را.در.قالب.یک.ســند.290.صفحه.ای.در.ماه.ژوئن.

ســال.جاری.منتشر.کرد.و.از.شهروندان.خواست.که.دیدگاه.های.خود.را.ظرف.مدت.یک.ماه.در.

سامانه.نظرسنجی.وارد.کرده.یا.از.طریق.پست.الکترونیک.ارسال.کنند..فرصت.مشارکت.در.این.

طرح.چندی.پیش.پایان..یافت.و.شهرداری.لندن.مشغول.بررسی.دیدگاه.های.ارسالی.شهروندان.

اســت..نسخه.نهایی.اســتراتژی.حمل.و.نقل.صادق.خان،.پس.از.اعمال.تغییرات.پیشنهادی،.در.
ابتدای.سال.آینده.میالدی.منتشر.خواهد.شد.

پیش.بینی.می.شود.جمعیت.لندن.از.9.میلیون.کنونی.تا.سال.2041.به.بیش.از.5/.10.میلیون.

نفــر.افزایش.یابد..که.باید.راه.های.تازه.ای.برای.گســترش.لندن.یافــت..با.حفظ.روند.کنونی،.

تا.ســال.2041.افزایش.تقاضا.برای.حمل.و.نقل.شــهری.موجب.خواهد.شد.که.71.درصد.از.

ســفرهای.شهروندان.با.متروی.لندن.در.ساعات.اوج.شــلوغی.صبحگاهی،.در.شرایط.ازدحام.

انجام.شود..به.این.ترتیب.65.درصد.از.سفرهای.صبحگاهی.شهروندان.با.راه.آهن.سراسری.نیز.

در.شــرایط.ازدحام.صورت.خواهد.گرفت..در.چنین.شرایطی.اهالی.لندن.به.طور.متوسط.ساالنه.

دو.روز.و.نیــم.از.عمــر.خود.را.در.گره.های.ترافیکی.هدر.خواهند.داد..از.ســوی.دیگر.لندن.در.

رعایت.حدنصاب.ذرات.آالینده.موفق.نبوده.است..حتی.سطوح.پایین.این.ذرات.معلق.نیز.برای.

سالمت.شهروندان.مضر.است،.اما.لندن.حتی.استاندارد.پیشنهادی.سازمان.بهداشت.جهانی.را.

نیز.تامین.نکرده.است..طبق.پژوهش.های.انجام.شده،.لندن.با.روند.کنونی،.تا.سال.2030.هم.

قادر.به.رعایت.معیار.های.مربوطه.نخواهد.بود..بیش.از.یک.چهارم.خیابان.های.لندن.در.ســال.

2020.با.این.اســتانداردها.مطابقت.نخواهند.داشت..عدم.پیروی.از.این.استانداردها.لندن.را.با.
خطر.تحمیل.جریمه.های.سنگین.از.سوی.اتحادیه.اروپا.قرار.داده.بود.

گرچــه.این.معیارها.در.قوانین.دولتی.انگلســتان.بازتاب.یافته.اند،.اما.با.خروج.انگلســتان.از.

اتحادیه.اروپا،.اســتانداردهای.هوای.پاک.این.اتحادیه.در.لندن.موضوعیت.نخواهد.داشــت.و.

فعاالن.نگران.کمرنگ.شــدن.اقدامات.دولتی.در.جهت.بهبود.وضعیت.آالینده.ها.در.شهرهای.

بزرگ.انگلستان.و.به.ویژه.لندن.هستند..شهردار.در.اجرای.این.قوانین.مصمم.است.و.می.خواهد.

این.کالن.شــهر.را.تا.سال.2050.به.شــهری.فاقد.کربن.تبدیل.کند..این.در.حالی.است.که.با.

روند.کنونی.تا.ســال.2050.تنها.می.توان.انتشار.گاز.دی.اکســید.کربن.را.به.نصف.تقلیل.داد..

محاســبه.تاثیر.اقتصادی.تغییرات.اقلیمی،.بســیار.پیچیده.و.تقریبا.ناممکن.به.نظر.می.رسد،.اما.
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پیش.بینی.های.علمی.نشان.داده.اســت.تغییرات.اقلیمی.کنترل.نشده.می.تواند.5.تا.20.درصد.

تولید.ناخالص.داخلی.لندن.را.متاثر.سازد،.در.حالی.که.انجام.اقدامات.پیشگیرانه.تنها.به.منابعی.
به.ارزش.یک.تا.2.درصد.از.تولید.ناخالص.داخلی.لندن.نیاز.دارد.

مهم.ترین.اولویت.های.این.برنامه.عبارت.است.از:.»خیابان.های.سالمت«.که.برای.مقابله.با.

معضل.کم.تحرکی.طراحی.شده.اند،.کاهش.ترافیک.در.سطح.خیابان.های.لندن،.هوایی.پاک.تر.

و.تالش.در.جهت.رسیدن.به.چشم.انداز.شهر.بدون.کربن،.سیستم.حمل.و.نقل.شهری.قابل.اتکا.

که.توانایی.پاســخگویی.به.جمعیت.را.داشته.باشد،.شــبکه.حمل.و.نقلی.مقرون.به.صرفه.و.در.

دســترس،.سرمایه.گذاری.در.حوزه.حمل.و.نقل.به.منظور.حمایت.از.توسعه.بخش.های.مسکن.و.

اشــتغال..در.این.پیش.نویس،.رویکرد.خیابان.های.سالمت.مورد.توجه.قرار.گرفته.است..به.این.
ترتیب،.سالمت.و.کیفیت.تجربه.فردی.در.بحث.برنامه.ریزی.شهری.در.اولویت.قرار.می.گیرند.
به.منظور.دســتیابی.به.اهداف.زیر،.رویکرد.خیابان.های.ســالمت.در.کل.سامانه.حمل.و.نقل.

به.کار.گرفته.خواهد.شد:
خیابان ها و مردم سالم: 80.درصد.از.سطح.عرصه.های.عمومی.شهر.لندن.را.خیابان.ها.
تشــکیل.می.دهند..تبدیل.این.خیابان.ها.به.»خیابان.های.سالمت«.به.افزایش.کیفیت.زندگی.
همگان.منجر.خواهد.شــد..بر.اساس.چشم.انداز.تحول.حمل.و.نقل.لندن،.صادق.خان.قصد.دارد.
با.انجام.موارد.زیر.این.هدف.را.محقق.ســازد:.دگرگون.ســاختن.خیابان.آکســفورد،.معرفی.و.
گسترش.محدوده.بسیار.پاک،.حذف.تلفات.و.جراحات.حوادث.رانندگی.در.خیابان.های.لندن.و.

احداث.شبکه.مسیرهای.دوچرخه.سواری.در.سراسر.لندن.
تجربه ای مناسب از حمل و نقل شــهری: حمل.و.نقل.عمومــی.بهترین.گزینه.برای.
طی.کردن.مســافت.هایی.است.که.نمی.توان.پای.پیاده.و.یا.با.دوچرخه.طی.کرد..متروی.لندن.
در.حال.حاضر.11.خط.و.270.ایســتگاه.فعال.دارد.و.طول.شــبکه.ریلــی.آن.به.402.کیلومتر.
می.رسد..در.ســاعات.اوج.ترافیک.543.قطار.در.این.خطوط.حرکت.می.کنند..هم.اکنون.بیش.
از.36.درصد.از.سفرهای.درون.شهری.با.خودروهای.شخصی.انجام.می.شود.و.سهم.حمل.و.نقل.
عمومی.از.این.مجموعه.تنها.37.درصد.اســت..تجربه.ســفری.ســریع.و.آسوده.با.حمل.و.نقل.
عمومی،..جایگزینی.جذاب.برای.اســتفاده.از.خودروهای.شخصی.خواهد.بود.و.پیشنهاد.شهردار.
برای.تحقق.چنین.شــرایطی.بدین.قرار.است:.احداث.خط.قطار.شماره.دو.لندن،.به.روزرسانی.
و.توســعه.شبکه.مترو.لندن،.افزایش.موارد.حق.تقدم.برای.شبکه.اتوبوس.های.شهری.لندن.و.

تسهیل.دسترسی.عموم.مردم.به.ایستگاه.ها.و.وسایل.حمل.و.نقل.عمومی.
خانه ها و مشاغل جدید: لندن.ساالنه.نیازمند.بیش.از.50.هزار.دستگاه.مسکن.جدید.
است.و.تا.ســال.2041.ناگزیر.باید.بیش.از.2/1.میلیون.فرصت.شغلی.جدید.ایجاد.شود.تا.
کیفیت.زندگی.همه.افزایش.یابد..پیشنهاد.شهردار.برای.تحقق.این.اهداف.عبارت.است.از:.
تبدیل.برخی.معابر.شهری.به.پیاده.راه،..توسعه.خطوط.مترو،..ایجاد.خط.جدید.حمل.و.نقل.آبی.
بر.رودخانه.تایمز،.توسعه.واحد.های.مسکونی.در.اراضی.دولتی.در.مجموعه.شهری.لندن.

استراتژی.حمل.و.نقل.لندن.چشــم.انداز.25.سال.آینده.این.کالن.شهر.را.مورد.توجه.قرار.

می.دهد.و.تمامی.جوانب.حمل.و.نقل.شهری.را.مد.نظر.دارد..اجرای.موفقیت.آمیز.این.طرح،.

مستلزم.تحقق.این.موارد.است:.ایجاد.آمادگی.برای.فناوری.های.جدید.و.تغییرات.غیرقابل.

پیش.بینی.که.در.شــیوه.زندگی.روی.می.دهد،.یافتن.راهی.منصفانه.تر.و.کارآتر.برای.تامین.

هزینه.های.توســعه.حمل.و.نقل.شــهری.لندن.و.همکاری.با.ســایر.ذی.نفعان.پروژه،.نظیر.
ارگان.ها.و.کسب.و.کارها.در.سطح.شهر.لندن.و.فراتر.از.آن.

گزارش.پیشــرفت.اجرای.این.طرح،.به.صورت.ســاالنه.در.وبگاه.»ســفر.در.لندن«.
منتشر.می.شود.

دورنمای لندن ۲۰۴1: لندن.پس.از.اجرای.استراتژی.حمل.و.نقل.شهردار.رنگ.دیگری.

به.خود.خواهد.گرفت.عمده.این.تغییرات.عبارتند.از:.کاهش.3.میلیونی.سفرهای.درون.شهری.

با.خودروی.شــخصی،.کاهش.تملک.خودروی.شخصی.در.لندن.به.میزان.250.هزار.دستگاه،.

کاهــش.10.تا.15.درصدی.ترافیک،.کاهش.10.درصدی.حمل.و.نقل.کاالها.در.ســاعات.اولیه.

صبح،.افزایش.100.درصدی.ســفرها.با.شــبکه.قطار.شــهری،..افزایش.90.درصدی.ظرفیت.

قطارهای.شــهری.لندن،..افزایش.80.میلیون.صندلی/..کیلومتر.به.شــبکه.قطارهای.شهری،..

کاهش.10.تا.20.درصدی.ازدحام.در.قطارهای.شــهری،..افزایش.60.درصدی.سفرها.با.شبکه.

اتوبوس.های.شــهری،.افزایش.10.تا.15.درصدی.ســرعت.اتوبوس.های.شــهری،..در.زمینه.

آالینده.ها:.کاهش.72.درصدی.انتشار.دی.اکسید.کربن،.کاهش.94.درصدی.انتشار.دی.اکسید.

نیتروژن،.رعایت.ســطح.مجاز.ذرات.معلق.در.تمامــی.خیابان.های.لندن..کاهش.70.درصدی.

تلفات.و.آســیب.های.جدی.ناشی.از.ســوانح.رانندگی.در.سطح.خیابان.های.لندن.به.طوری.که.

از.ســال.2030.هیچ.شهروندی.به.عنوان.مسافر.یا.راننده.در.اثر.تصادفات.اتوبوس.های.شهری.
لندن.کشته.نخواهد.شد.

شــهروندان.برای.دسترســی.به.امکانات.و.خدمات.شهری.وابستگی.کمتری.به.خودروهای.

شــخصی.خواهند.داشت.به.طوری.که.بیش.از.یک.میلیون.نفر.)10.درصد.جمعیت(.در.مناطقی.

زندگی.خواهند.کرد.که.بهترین.امکانات.ارتباطی.را.در.اختیار.خواهند.داشــت.و.بیش.از.6/.7.

میلیون.نفر.)5/.7.درصد.جمعیت(.با.اســتفاده.از.امکانات.حمل.و.نقل.شهری،.کمتر.از.45.دقیقه.

تا.مرکز.لندن.فاصله.خواهند.داشــت..این.رقم.در.مقایسه.با.شــرایط.کنونی.3/2.میلیون.نفر.

بیشــتر.است..به.این.ترتیب.تعداد.شــهروندانی.که.با.حمل.و.نقل.شهری.در.کمتر.از.45.دقیقه.

به.فرصت.های.شــغلی.دسترســی.دارند،.بیش.از.70.درصد.افزایش.خواهد.یافت..در.راستای.

توســعه.حمل.ونقل.ارزان،.قیمت.بلیت.وســایل.نقلیه.عمومی.تا.سال.2020.در.لندن.افزایش.
نخواهد.یافت.

رســیدن.به.چشــم.اندازی.که.ارائه.شده.است،..بودجه.ســاالنه.ای.بالغ.بر.3/.3.میلیارد.پوند.

طلب.می.کند..اســتراتژی.مجموعه.شهرداری.لندن.برای.تامین.منابع.مالی.این.طرح.به.شرح.

زیر.اســت:.عوارض.کسب.و.کار.که.در.اختیار.شــهرداری.قرار.خواهد.گرفت.و.جایگزین.بودجه.

عملیاتی.و.سرمایه.گذاری.دولتی.خواهد.شــد،.وام.های.موسسه.حمل.و.نقل.لندن.که.بر.اساس.

درآمدهای.آینده.این.موسســه.دریافت.می.شود،.درآمد.ناشی.از.فروش.بلیت.شبکه.حمل.و.نقل.

شــهری.و.عوارض.طرح.ترافیک،.درآمد.ناشی.از.تبلیغات.شهری.و.فروش.و.اجاره.دارایی.های.

شهرداری،.سرمایه.گذاران.خصوصی،.بودجه.های.دولتی.دیگر،.طرح.اخذ.عوارض.ارزش.افزوده.

توســعه.یافتگی.از.امالک..در.شرایطی.که.توسعه.یافتگی.ناشــی.از.ارائه.خدمات.حمل.و.نقل.

عمومی.است..در.طول.اجرای.این.طرح.روش.های.تامین.منابع.مالی.به.طور.مرتب.پایش.شده.
و.در.صورت.لزوم.تغییراتی.در.آنها.ایجاد.خواهد.شد.

در.اجرای.این.طرح.ســه.فاز.زمانی.پیش.بینی.شده.است..فاز.نخست.آن.در.فاصله.سال.های.

2017.تا.2020.اســت.و.بر.فعالیت.های.زیرســاختی.تمرکز.دارد..فاز.دوم.در.فاصله.سال.های.

2020.تا.2030.اجرا.می.شود.و.بر.فعالیت.های.توسعه.تمرکز.دارد.و.فاز.نهایی.آن.از.سال.2030.
تا.2041.اجرا.می.شود.و.بر.بهینه.سازی.متمرکز.است.

پیش نیاز اصلی:کاهش وابستگی به خودروی شخصی
وابستگی.به.خودروی.شخصی.به.کاهش.سطح.سالمت.عمومی.در.لندن.منجر.شده.است..
خیابان.هــا.به.مکان.هایی.پرازدحام،.آلوده،.و.خطرناک.تبدیل.شــده.اند.که.امکان.پیاده.روی.یا.
دوچرخه.ســواری.را.از.شهروندان.سلب.کرده.اند..خدمات.اتوبوس.های.شهری،.و.مترو.اغلب.در.
شــرایط.پر.ازدحام.و.بعضا.غیر.قابل.اتکا.و.غیر.مســتقیم.است..به.این.معنا.که.برای.بسیاری.از.
شهروندان،.بدیل.مناسبی.برای.خودروی.شــخصی.محسوب.نمی.شود..دسترسی.به.برخی.از.
بخش.های.لندن.مدت.هاســت.که.تنها.با.استفاده.از.خودروی.شخصی.امکان.پذیر.است.و.هیچ.
گزینه.دیگری.برای.دسترســی.به.این.مناطق.طراحی.نشده.است..در.نخستین.گام.برای.حل.
این.معضالت،.لندن.ناگزیر.است.به.شهری.بدل.شود.که.در.آن.پیاده.روی،.دوچرخه.سواری،.و.
حمل.و.نقل.عمومی.پاک،..بهترین.بدیل.برای.اغلب.سفرهای.درون.شهری.باشد..چنین.تغییری.
نه.تنها.بر.کیفیت.زندگی.و.ســطح.ســالمت.شــهروندان.می.افزاید،.بلکه.با.کاستن.از.ازدحام.
کنونی،.امکان.اســتفاده.از.عرصه.خیابان..را.برای.فعالیت.های.ثمربخش.را.نیز.فراهم.می.کند..
جمعیت.رو.به.افزایش،.در.ســال.های.پیش.رو.فشار.مضاعفی.بر.زیرساخت.های.شهری.لندن.
وارد.خواهند.ســاخت..ضروری.اســت.که.با.برنامه.ریزی.و.اقدامات.زودهنگام.از.بروز.شرایط.
ناخوشــایند.در.آینده.پیشگیری.شــود..خودروهای.شــخصی.در.قیاس.با.فضایی.که.اشغال.
می.کنند،.نقش.اندکی.در.جابه.جایی.افراد.دارند..این.خودروها.ســبب.بروز.ازدحام.در.خیابان.ها.

می.شوند،.مبادالت.تجاری.و.حمل.ونقل.بار.را.با.مشکل.مواجه.می.کنند.
خدمــات.غیرقابل.اتکای.مترو.نیز،.برنامه.ریزی.زمانی.برای.ســفرهای.شــهری.را.مختل.
می.ســازد،.وقت.شهروندان.را.هدر.می.دهد.و.سبب.می.شود.رفت.و.آمد.روزانه.مردم.به.فرآیندی.
ناخوشایند.و.پراسترس.تبدیل.شود..برخی.شهروندان.به.منظور.احتراز.از.این.مشکالت.عطای.
حمل.و.نقل.شهری.را.به.لقایش.می.بخشند.و.خودروهای.شخصی.را.انتخاب.می.کنند..بسیاری.
از.بخش.های.حومه.لندن.از.خدمات.حمل.و.نقل.مناســب.بی.بهره.اند.و.به.این.ترتیب.ســاکنان.
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این.مناطق.به.فرصت.های.شــغلی،.تحصیلی،.و.آموزشی.الزم.دسترسی.پیدا.نمی.کنند،.انزوای.

اجباری.این.افراد،.یکپارچگی.اجتماعی.و.عدالت.شهری.را.در.عمل.ناممکن.می.سازد..از.سوی.

دیگر.سالمندان.و.افراد.ناتوان.جسمی،.که.در.حال.حاضر.14.درصد.از.جمعیت.لندن.را.تشکیل.

می.دهند،.به.طور.میانگین.دو.ســوم.ســایر.گروه.ها.در.شهر.تردد.می.کنند..با.پیر.شدن.جمعیت،.

لزوم.فراهــم.آوردن.امکانات.الزم.برای.راحتی.این.گروه.ملموس.تر.می.شــود..ناگزیر.باید.بر.

تسهیالت.حمل.و.نقل.شهری.افزوده.شود.تا.زمینه.حضور.این.گروه.نیز.در.عرصه.شهری.مهیا.

شود..طرح.»دسترسی.بدون.پله«.به.متروی.لندن.که.اجرای.آن.از.سال.جاری.آغاز.شده.است،.
به.تسهیل.تردد.این.گروه.ها.در.57.ایستگاه.اصلی.مترو.منجر.خواهد.شد.

برای.دســتیابی.به.این.اهداف،.شهردار.لندن.امیدوار.است.بتواند.شهروندان.را.به.پیاده.روی،.
استفاده.از.دوچرخه.یا.حمل.ونقل.عمومی.ترغیب.کند.

محدوده بسیار پاک
محدوده.بســیار.پاک.ناحیه.ای.در.لندن.است.که.کلیه.وسایل.نقلیه.برای.ورود.به.آن.نیازمند.
رعایت.اســتانداردهای.آالیندگی.یا.پرداخت.عوارض.روزانه.هستند..قوانین.محدود.کننده.این.
ناحیه.در.24.ســاعت.شــبانه.روز.و.7.روز.هفته.جاری.خواهد.بود.و.مرزهــای.جغرافیایی.این.
محدوده.دقیقا.بر.محدوده.طرح.ترافیک.فعلی.منطبق.اســت..از.ماه.سپتامبر.سال.2020.قواعد.
محدود.کننــده.این.ناحیه.به.اجرا.در.می.آیند..به.موجب.این.طرح.تنها.خودروهای.بنزین.ســوز.
دارای.اســتاندارد.یورو4.می.توانند.بدون.پرداخت.عوارض.5/12.پوندی.به.بخش.مرکزی.لندن.
وارد.شوند..خودروهای.دیزلی.برای.ورود.به.این.محدوده.باید.استاندارد.یورو.6.را.رعایت.کنند..
تمام.خودروهایی.که.بیش.از.10.ســال.از.تولیدشان.می.گذرد.مشمول.این.عوارض.می.شوند؛.
مگر.آنکه.ثابت.کنند.حد.نصاب.آالیندگی.این.اســتانداردها.را.رعایت.می.کنند..محدوده.اجرای.
این.طرح.به.تدریج.گسترش.خواهد.یافت..کنترل.مبادی.ورودی.این.محدوده.با.دوربین..انجام.

می.شود.و.پرداخت.عوارض.مربوطه،.از.طریق.درگاه.اینترنتی.مربوطه.میسر.خواهد.شد.
از.تاریخ.23.اکتبر.سال.جاری،.تمام.خودروهایی.که.فاقد.استاندارد.یورو.4.باشند،.برای.ورود.
به.محدوده.مرکزی.لندن.ناگزیرند.عالوه.بر.پرداخت.عوارض.روزانه.5/11.پوندی.بابت.ورود.به.
محدود.طرح.ترافیک،.مبلغ.10.پوند.نیز.بابت.آالیندگی.بیشتر.بپردازند..با.در.نظر.گرفتن.درآمد.
متوســط.ســاکنان.لندن.که.حدود.5.هزار.پوند.در.ماه.است،.دارندگان.خودروهای.آالینده،.در.
ماه.بیش.از.645.پوند.تنها.برای.تردد.در.این.محدود.پرداخت.کنند.که.حدود.13.درصد.از.کل.
درآمدشــان.را.تشکیل.می.دهد..مبلغ.عوارض.روزانه.خودروهای.آالینده.در.لندن.برابر.با.قیمت.
18.لیتر.بنزین.است..عوارض.ورود.برای.خودروهای.آالینده.به.این.منظور.اعمال.شده.است.که.
آمادگی.الزم.را.برای.اجرای.طرح.ناحیه.بسیار.پاک.در.مردم.ایجاد.کند..در.نخستین.روز.اجرای.
این.طرح.صادق.خان،.شــهردار.لندن.در.بیانیه.ای.اعالم.کرد:.»امروز،.لندن.سخت.گیرانه.ترین.
قوانین.مبارزه.با.آالیندگی.در.سطح.شهرها.را.به.مرحله.اجرا.درآورده.است..زمان.آن.فرارسیده.
اســت.تا.گام.های.جدی.برای.مبارزه.با.آلودگی.هوا.برداریم..من.به.عنوان.شهردار،.برای.پاک.
کردن.هوای.آلوده.لندن.مصمم.هســتم..باید.پاســخی.برای.آمار.شرم.آور.بحران.های.سالمت.

عمومی.لندن.و.هزاران.مرگ.زودهنگام.ناشی.از.آلودگی.هوا.اندیشیده.شود.«
موفقیت.ســامانه.حمل.ونقل.آینده.لندن،.در.گرو.کاهش.وابستگی.شهروندان.به.خودروهای.

شخصی.است.
.چالش.ترافیــک،.موقعیت.لندن.را.به.عنوان.کالن.شــهری.کارآ.و.پویا.تهدید.می.کند..تنها.
راهکار.بلندمدت.این.چالش.ایجاد.شــبکه.حمل.و.نقل.شــهری.باکیفیت.اســت.که.در.مراکز.
تجاری،.تفریحی،.و.آموزشــی.به.راحتی.در.دســترس.شهروندان.باشــد..مجموعه.شهرداری.
لندن.قصد.دارد.با.اجرای.این.طرح.ترتیبی.اتخاذ.کند.که.در.ســال.2041.بیش.از.80..درصد.از.
جابه.جایی.های.درون.شــهری.به.صورت.پیاده،.با.دوچرخه.یا.از.طریق.شبکه.حمل.و.نقل.عمومی.
انجام.شــود..شهردار.مصمم.است.که.تا.ســال.2033.تمام.تاکسی.ها.و.خودروهای.کرایه.و.تا.
ســال.2037.همه.اتوبوس.های.شهری.کامال.پاک.و.بدون.آالیندگی.باشند..مطابق.این.طرح.
تمام.خودروهای.ســواری.نویی.که.در.ســال.2040.در.لندن.تردد.می.کنند،.پاک.خواهند.بود..
تمام.ســامانه.حمل.و.نقل.در.لندن.تا.سال.2050.در.شــرایط.پاک.قرار.خواهند.گرفت..بیش.از.
یــک.میلیون.نفر.روزانه.از.طریق.مترو.به.مرکز.لنــدن.می.آیند.و.موفقیت.لندن.به.عنوان.یک.
قطب.اقتصادی.به.این.شــبکه.حمل.و.نقل.وابسته.است..آلودگی.هوا.یکی.از.چالش.های.عمده.

پیش.روی.لندن.است.
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پنجره.ایرانیان؛.ایران.یک.درصد.جمعیت.دنیا.را.دارد.اما.20.درصد.تلفات.زلزله.طی.
50.سال.اخیر.مربوط.به.ایران.بوده.است.

به.گزارش.ایســنا،.حســن.علی.مجبوریان.ـ.قائم.مقام.مدیرعامل.خانه.عمران.ـ.در.

نشست.خبری."ایمن.سازی.ساختمان.ها.در.برابر.زلزله".اظهار.کرد:.در.طول.50.سال.

گذشته.مقایسه.زلزله.در.ایران.و.سایر.کشورهای.جهان.نشان.می.دهد.در.کل.دنیا.470.

هزار.نفــر.در.جهان.از.بین.رفته.اند.و.این.رقم.در.ایران.114.هزار.نفر.اســت..ما.یک.

درصــد.جمعیت.دنیا.را.داریم.ولــی.بیش.از.20.درصد.تلفات.زلزله.در.جهان.مربوط.به.
ایران.است.

وی.با.اشاره.کشور.ژاپن.گفت:.ژاپن.با.وجودی.که.از.نظر.ساخت.وساز.ایمن.وضعیت.

مطلوبی.داشته.در.سال.2003.تصمیم.می.گیرد.که.25.درصد.ساختمان.ها.که.مقاومت.

الزم.از.نظر.اســتانداردهای.خودشان.را.نداشته.مقاوم.سازی.کنند.که.در.طول.15.سال.
آن.رقم.را.به.10.درصد.کاهش.داده.اند.

زلزله بعد از مدتی فراموش می شود
قائم.مقام.مدیرعامل.خانه.عمران.اظهار.کرد:.بسیاری.از.ساختمان.هایی.که.در.زلزله.
کرمانشاه.فروریخته.اند.نوساز.بوده.اند..ما.فراموشکاریم،.زلزله.اتفاق.می.افتد.و.40.هزار.
نفر.کشته.می.شوند؛.رقمی.که.معادل.یک.جنگ.است.اما.بعد.از.مدتی.از.یاد.می.بریم..
باید.از.تجارب.کشورهای.دیگر.استفاده.کنیم..در.بعضی.کشورهای.اروپایی.بخش.های.

خصوصی.را.درگیر.کرده.اند..بدنه.جامعه.نیز.درگیر.شده.و.انتظارات.را.باال.برده.اند.
گردش مالی صنعت ساختمان از درآمد نفتی بیشتر است

به.گفته.مجبوریان،.صنعت.ســاختمان.تقریبا.بزرگترین.صنعت.کشور.است.و.از.نظر.

ارقام.مالی.در.صدر.قرار.دارد..ترنور.مالی.این.بخش.حدود.80.تا.90.هزار.میلیارد.تومان.

اســت.که.از.میزان.کل.فروش.نفت.بیشتر.است..درآمدهای.کشورها.در.حوزه.مالیاتی.
هم.در.همین.حدود.است.

وی.افزود:.هزینه.ایجاد.اشتغال.با.استفاده.از.صنعت.ساختمان.بین.20.تا.25.میلیون.

تومان.در.ســال.اســت؛.در.حالی.که.در.سایر.صنایع.به.طور.متوسط.50.تا.60.میلیون.
تومان.است..بنابراین.بخش.ساختمان.از.زوایای.مختلف.دارای.اهمیت.است.

قائم.مقــام.مدیرعامل.خانه.عمران.با.طرح.این.ســوال.که.هــدف.اصلی.در.صنعت.

ساختمان.چیست،.گفت:.کارکرد.اصلی.باید.این.باشد.که.یک.خانه.امن.برای.آسایش.

و.آرامش.ایجاد.کنیم..مهمترین.تســتی.که.معموال.در.ســاختمان.اتفاق.می.افتد.زلزله.

است؛.رویدادی.واقعی.که.متاسفانه.حذف.شدنی.نیست..زلزله.کرمانشاه.بهانه.ای.شد.تا.
یک.بار.دیگر.به.این.موضوع.بپردازیم.

مجبوریان.اظهار.کرد:.عملکرد.ســاختمان.های.فلزی.بر.اســاس.گزارش.موسسات.

رســمی.نشان.از.نامناســب.بودن.اتصاالت،.جوش.های.نامناســب،.جداشدگی.دارد..

در.ســاختمان.های.بتنی.نیز.مهم.ترین.مســئله.پایین.بودن.کیفیت.بتن،.آرماتوربندی.
نامناسب،.شکست.اتصاالت.بوده.است.

8۰ درصد مشکالت ساختمان ناشی از ۲۰ درصد بی توجهی است
وی.با.بیان.اینکه.80.درصد.مشکالت.ساختمانی.ناشی.از.20.درصد.بی.توجهی.است.
گفت:.در.حال.حاضر.آیین.نامه.2800.برای.ساختمان.های.اسکلت.فلزی.یا.بتنی.راهکار.

دارد.ولی.در.اجرا.این.کار.اتفاق.نمی.افتد.
مجبوریــان.تصریح.کرد:.بیمارســتان.جدیدی.که.باید.در.بحــران.خدمات.می.داد.در.

۲۰ درصد تلفات جهانی 
زلزله در ایران بوده است!

قائم مقام مدیرعامل خانه عمران:
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کرمانشــاه.ساخته.شده.بود.در.زلزله.تخریب.شد.و.نتوانست.سرویس.بدهد..آیین.نامه.های.

ما.در.چند.سال.گذشته.سختگیرانه.تر.شده.است..پس.قاعدتا.باید.به.سمت.ایمنی.می.رفتیم.
اما.چه.اتفاقی.افتاده.که.این.مشکالت.ایجاد.می.شود.

وی.با.بیان.اینکه.راهکارها.باید.جامع.باشــند.گفت:.باید.راهکاری.ایجاد.کنیم.که.همه.

در.آن.ذی.نفع.باشــند..مثال.کسی.که.می.فروشــد.باید.عالقه.مند.باشد،.کسی.که.می.خرد.
مطمئن.باشد.که.کاالی.ایمن.می.خرد،.بنابراین.باید.به.منافع.مشترک.برسیم.

مجبوریــان،.دانش.فنی.و.مدیریتــی،.طراحی،.اجرا،.نظارت،.نظام.مهندســی،.متولیان.

شــهری،.قوانین.مدنی،.مصالح.باکیفیت.و.رویه.هــا.را.ازجمله.نقاط.ضعف.عنوان.و.تاکید.

کرد:.نگاه.تک.بعدی.و.محدود.را.باید.کنار.بگذاریم.و.فضایی.برای.مشــارکت.ایجاد.کنیم.

که.در.این.فضا.تعامل.برای.همه.ذی.نفعان.ایجاد.شود..از.آنها.دعوت.کنیم.و.حرف.هایشان.
را.بشنویم..اگر.همسویی.و.هم.افزایی.ایجاد.شود.راهکارها.به.نتیجه.می.رسد.

وی.افزود:.راهبردها.باید.در.قالب.آموزش.نیروی.انسانی،.ایجاد.مطالبه.گری.عمومی،.

پرورش.عوامل.اجرایی.کارآمد.و.ترغیب.نهادهای.نظارتی.مردم.نهاد.باشد..این.راهبردها.
باید.در.قالب.برد.برد.تنظیم.شود.

مجبوریــان،.راهکار.خانه.ایمن.را."ســایمن".عنوان.کرد.و.گفت:.ســایمن.مخفف.

ساختمان.ایمن.است.که.به.ســه.زمینه.کنترل.اجرا،.صحت.سنجی.طراحی.و.بررسی.

منابع.پرداخته.شده.است..با.استفاده.از.این.روش.ها.اگر.بتوانیم.یک.سال.به.طول.عمر.
ساختمان.اضافه.شود.حدود.5.تا.6.میلیارد.تومان.از.سرمایه.های.کشور.حفظ.می.شود.
اظهارنظر مدیرعامل خانه عمران درباره ایمنی مسکن مهر کرمانشاه
همچنیــن.حمید.ادیبــی.ـ.مدیرعامل.خانه.عمران.ـ.در.این.نشســت.در.خصوص.
تخریب.دیوارهای.واحدهای.مســکن.مهر.در.زلزله.کرمانشــاه.اظهار.کرد:.عکس.ها.
نشــان.می.دهد.سقف.و.ســتون.ها.نریخته.و.دیوارها.فروریخته.است..اگر.زلزله.ای.آمد.
و.ســاختمانی.سقفش.فرو.نریخت.این.ســاختمان.از.نظر.ایمنی.حداقل.های.استاندارد.
را.داشــته.است..قرار.نیست.این.ســاختمان.ها.مانند.بیمارستان.پایدار.بماند؛.چون.نوع.

ضرایب.ایمنی.آنها.متفاوت.است.
وی.با.اشاره.دو.دهه.فعالیت.خانه.عمران.گفت:.ما.یک.نگاه.چندبعدی.به.بحث.ایمنی.
ســاختمان.داریم..مسئله.ایمنی.را.نمی.شــود.یک.بعدی.بحث.کرد..برای.تامین.ایمنی.
و.تحقق.آن.که.حق.افراد.اســت.باید.یک.هم.افزایی.بین.ارکان.مختلف.ساخت.وساز،.
تشکل.های.تخصصی،.رســانه.ها.و.مردم.ایجاد.کنیم.و.در.قالب.برنامه.هایی.مشترک،.

به.ایمنی.دسترسی.پیدا.کنیم.
ارائه هشت راهبرد برای ایمنی ساخت وساز

مدیرعامل.خانه.عمران.با.ارائه.هشــت.راهبرد.برای.تحقق.ایمنی.ســاختمان.اظهار.

کرد:.اصالحات.ســاختاری.و.فرآیندی.در.نظام.ساخت.وســاز،.توسعه.دانش.و.اخالق.

حرفه.ای.دســت.اندرکاران،.پرورش.عوامل.اجرایی.کارآمد،.اجرای.مدل.های.انگیزشی.

و.رویدادهای.تشــویقی.داوطلبانه،.ارتقای.آگاهی.عمومی.و.مطالبه.گری.بهره.برداران،.

شفافیت.و.پاسخگویی.در.وظایف.و.مسئولیت.ها،.استفاده.حداکثر.از.فناوری.اطالعات.
و.ترغیب.و.بسط.نهادهای.نظارتی.مردم.نهاد.در.این.مدل.باید.لحاظ.شود.

ادیبی.تصریح.کرد:.با.جبر،.لزوما.امکان.دسترســی.به.ایمنی.ساختمان.وجود.ندارد..

کما.اینکه.طی.این.مدت.با.این.همه.الزامات.به.این.مهم.دســت.پیدا.نکردیم..لذا.باید.

به.دنبال.مدل.های.داوطلبانه.که.قاعده.برد.ـ.برد.در.آنها.لحاظ.شــود.و.منابع.مختلف.

ذی.نفعان.دیده.شــود.این.مســیر.را.طی.کنیم..از.جمله.مــواردی.که.می.تواند.در.این.

راســتا.به.ما.کمک.کند.پیش.بینی.یک.سری.جوایز،.مسابقات.و.نشان.ها.است..یکی.از.

مدل.های.به.اجرا.گذاشته.شده،.مدل.ارائه.شده.از.سوی.گروه.تضمین.کیفیت.ساختمان.
ایمن.)سایمن(.است.

ابداع اتاق ایمن برای زمان وقوع زمین لرزه
همچنین.آجرلو.ـ.مشــاور.ارشد.خانه.عمران.ـ.گفت:.بعضا.ساختمان.ها.در.زلزله.فرو.
نمی.ریزد.اما.در.پس.لرزه.ها.دچار.ریزش.می.شود.که.باید.برای.آن.راهکار.داشته.باشیم..
اینکه.ســاختمان.ها.هیچ.حرکتی.نداشته.باشد.هزینه.های.زیادی.دارد.ولی.می.شود.در.
هر.واحد.یک.اتاق.را.با.ســازه.های.سبک.مقاوم.سازی.کرد؛.به.طوری.که.اگر.ساختمان.
به.نســبت.ارتفاع.و.شــرایط.دچار.ریزش.شد.آن.اتاق،.ایمن.باشــد.و.به.محض.آنکه.
هشــدارهای.زلزلــه.آمد.افراد.بتوانند.به.اتــاق.ایمن.بروند..من.این.طــرح.را.ابداع.و.
در.شــهرداری.مطرح.کردم..بعد.از.آنکه.از.شــهرداری.خارج.شدم.بعضی.افراد.به.نام.

خودشان.پرورش.دادند.ولی.چیزی.که.عملیاتی.شود.بیرون.نیامد.
ســازنده بیمارستان سالم مانده کرمانشاه: اسکلت سالم مانده و بنا 

دچار تخریب شده است
در.این.نشست.همچنین.حسن.ارباب،.سازنده.بیمارستان.کرمانشاه.که.در.زلزله.اخیر.
ســالم.مانده.و.دچار.تخریب.نشده.است.گفت:.آن.بیمارستان.به.لحاظ.ساختار.اسکلت.
مشکلی.نداشت.و.بیشتر.در.نمای.ساختمان.مشکل.ایجاد.شده.که.به.ساختمان.دوخته.

نشده.است..ساختمان.ایستایی.دارد.ولی.دیوارها.پیوستگی.الزم.را.نداشته.است.
مدیر.ســابق.خانه.سازی.افزود:.مسئله.اصلی.این.است.که.ساختمان.اقتصادی.باشد؛.
یعنی.فارغ.از.بحث.زلزله،.بتواند.قابل.فروش.باشد.و.سودآوری.داشته.باشد.که.مقررات.
متفاوتی.هم.برای.این.کار.داریم..البته.باید.فرهنگ.ســازی.کنیم.که.بی.جهت.مصرف.
مصالح.سنگین.و.گران.قیمت.در.نما.به.کار.برده.نشود..سنگ.بالی.عجیبی.است..البته.

برای.همه.ساختمان.ها.آن.را.رد.نمی.کنیم.
ارباب.با.بیان.اینکه.هزینه.هر.مترمربع.ســازه.سالم.حداکثر.90.هزار.تومان.باالتر.از.
سازه.غیر.ایمن.است.گفت:.در.کل.قیمت.تمام.شده.این.رقم.حدود.1.5.درصد.می.شود..
اما.می.بینیم.برخی.سازندگان.برای.این.رقم.ناچیز،.با.احداث.یک.ساختمان.ناایمن،.کل.

ساختمان.را.زیر.سوال.می.برند.





نشریـه پنجره ایرانیـان
نخستین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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شرکت مهندسی بازرگانی تورآسا در سال 1388 با زمینه فعالیت تولید توری های رولینگ تاسیس شد. این شرکت در سال 139۰ جهت تامین و تکمیل فرآیند تولید، 
فعالیت رسمی خود را در زمینه تولید انواع توری های پلیسه اعم از پلیسه معمولی و پلیسه آنتی باکتریال )قابل شستشو( آغاز کرد. تورآسا با تعمق و تفکر در نیازهای 
روز بازار داخلی با تولید محصوالت باکیفیت، بخش قابل توجهی از بازار داخلی کشــور را به دست آورده است. هدف و سرلوحه فعالیت های این شرکت، همواره تامین 
رضایت مشتریان به عنوان شرکای تجاری خویش بوده و در این راستا بر بهبود کیفیت، قیمت و زمان تحویل تمرکز و توجه ویژه داشته است. تورآسا هم اینک بخش 
قابل توجهی از مواد اولیه خود شــامل پروفیل و قطعات پالستیکی را در داخل مجموعه تولید می کند که این امر به ارتقاء سطح کمی و کیفی محصوالتش کمک شایان 
توجهی کرده است. نگاه توسعه گرا به تولید و بازار باعث شده تا مجموعه تورآسا ضمن گسترش و بهبود بازار داخلی به بخش صادرات نیز اهتمام ویژه داشته باشد 
و قدم های اولیه را نیز در این راه بردارد. توری پلیســه آنتیک از جمله محصوالت جدیدی اســت که با ابتکار و خالقیت مجموعه تورآسا طراحی و تولید شده است و 
هم اینک ســهم عمده ای از تولید، فروش و صادرات مجموعه را به خود اختصاص داده اســت. مجموعه تورآسا به منظور گسترش بازار و ارتقاء سطح خدمات دهی به 
مشــتریان سراسر کشور اقدام به راه اندازی نمایندگی های مجاز و رسمی خود در سطح کشــور کرده است. گفتنی است که کیفیت تولید و نوع خدمات در تورآسای 
مرکزی و همه نمایندگی های ســطح کشور یکسان بوده و همگی از یک نوع مواد اولیه و دستورالعمل طراحی پیروی می کنند. نشریه پنجره ایرانیان در راستای معرفی 
مجموعه های موفق در صنعت در و پنجره و صنایع وابسته این بار به سراغ شرکت مهندسی بازرگانی تورآسا رفته و پای صحبت مهندس مجتبی جانجان، مدیر جوان 

و خالق این مجموعه نشسته است. در ادامه توجه شمارا به این گفتگو جلب می کنیم:

اشــاره

 در آغــاز مختصــری پیرامــون تاریخچه 
شکل گیری و شروع فعالیت تورآسا بیان کنید؟

شرکت.تورآســا.در.سال.1388.به.ثبت.رسید.و.در.زمینه.

تولید.توری.های.رولینگ.شــروع.به.کار.کــرد..در.ادامه.با.

توجه.به.نیاز.بازار،.فعالیت.شــرکت.از.سال.1390.با.تولید.

توری.های.پلیســه.گســترش.چشــمگیری.یافت..در.ابتدا.

توری.پلیســه.تک.فریم.تولید.می.کردیم.کــه.با.توجه.به.

استقبال.گسترده.ای.که.مشــتریان.از.توری.های.پلیسه.به.

عمل.آوردند.مــا.را.ترغیب.کردند.تا.محصوالت.جدیدتری.

را.به.ســبد.کاالیی.مجموعه.اضافه.کنیم..در.همین.راستا.

توری.های.جدیدی.با.ابتکار.خودمان.در.مجموعه.تورآســا.

طراحی.کردیم.ازجمله.توری.پلیســه.دبل.فریم.مگنتی.که.

حجــم.انبوهــی.از.این.محصول.وارد.بازار.شــد.و.در.حال.

حاضر.بخشی.از.این.محصول.را.به.خارج.از.کشور.نیز.صادر.

می.کنیم..تورآســای.مرکزی.در.حال.حاضر.20.نفر.نیروی.

کار.دارد.که.از.این.تعداد.4.نفر.در.بخش.اداری.و.مابقی.در.
کارگاه.تولیدی.فعالیت.می.کنند.

 در حال حاضر تورآســا چه محصوالتی به 
بازار عرضه می کند؟

محصوالت.ما.شامل.انواع.توری.فیکس،.رولینگ،.پلیسه.

تک.فریم،.پلیسه.دبل.فریم،.پلیسه.دکوراتیو.و.پلیسه.آنتیک.

)نصب.بدون.پیچ(.اســت.که.همه.ایــن.مدل.ها.در.3.تیپ.

عمودی،.افقی.و.دوطرفه.تولید.می.شــوند..همه.این.مدل.ها.

در.رنگ.بندی.های.مختلف.شــامل.آرشیو.کامل.رنگ.طرح.

چوب.و.آنادایز.به.مشتریان.عرضه.می.شود..تورآسا.با.توجه.

به.خواسته.مشــتریان.اقدام.به.تولید.مدل.های.مختلفی.از.

توری.پلیســه.کرده.است.که.توری.پلیسه.دکوراتیو.و.توری.

پلیسه.آنتیک.از.همین.سری.هستند..در.شیار.عرضی.توری.

پلیســه.دکوراتیو.یک.نوار.مویی.جهت.ایزوله.کردن.آن.و.

جلوگیری.از.عبور.حشــرات.ریز.تعبیه.شده.است.که.باعث.

می.شــود.کارایی.این.توری.به.میــزان.زیادی.افزایش.پیدا.

کند..تفاوتی.که.توری.پلیســه.آنتیک.با.ســایر.توری.های.

موجود.در.بازار.دارد.این.است.که.بدون.پیچ.نصب.می.شود..

از.دیگر.مزایای.توری.آنتیک.این.است.که.نصب.این.توری.

بدون.نیاز.به.حضور.نصاب.و.فرد.متخصص.انجام.می.شود.

و.خــود.مصرف.کننده.می.توانــد.به.راحتی.مراحل.نصب.آن.

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت تورآسا؛

تورآسـا، اقتدار و پیشرفت در مسیر توسعه
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را.در.کمتریــن.زمان.ممکن.انجام.دهد..چون.بســیاری.از.

مردم.دوســت.ندارند.که.افراد.غریبه.وارد.فضای.خانه.شان.

شــوند.ما.با.ســاخت.یک.تیزر.کوتاه.مراحل.اندازه.گیری.و.

نصب.این.توری.را.به.مشــتریان.آموزش.می.دهیم..به.این.

شکل.که.مشــتری.خودش.اندازه.گیری.را.انجام.می.دهد.و.

بعد.از.ســاخت.و.ارســال.توری.از.طرف.ما،.خودش.نیز.در.

منزل.اقدام.به.نصب.می.کند..بــه.دلیل.مزایای.زیادی.که.

این.محصول.دارد.و.میزان.رضایتمندی.باالی.مشتریان.از.

این.محصول،.ما.در.حال.تالش.هستیم.که.حجم.عمده.ای.

از.تولیدمــان.را.به.این.محصــول.اختصاص.دهیم..گفتنی.

اســت،.تمامی.مراحل.طراحی.و.ساخت.پروفیل،.قطعات.و.

یراق.آالت.این.توری.توسط.خودمان.و.در.مجموعه.تورآسا.
انجام.شده.است.

 مواد اولیه مورد نیاز ساخت توری را چگونه 
تهیه و تامین می کنید؟

شرکت.تورآسا.از.سال.های.گذشته.همواره.به.فکر.توسعه.

و.گســترش.فعالیت.هایش.بوده.و.به.همین.خاطر.اقدام.به.

راه.اندازی.واحدهای.تزریق.پالســتیک.و.تولید.پروفیل.در.

داخل.مجموعه.کرده.اســت..بر.همین.اســاس.تولید.انواع.

مقاطع.آلومینیومــی.مورد.نیاز.در.ســاخت.فریم.توری.در.

واحد.اکستروژن.و.تولید.پروفیل.ما.در.اراک.تولید.می.شود..

همچنیــن.واحد.تزریق.پالســتیک.مجموعــه.که.وظیفه.

ساخت.تمامی.قطعات.و.ملزومات.پالستیکی.ساخت.توری.

را.برای.مجموعه.تورآسا.انجام.می.دهد..واحد.تولید.تسمه.و.

الستیک.نیز.در.کنار.واحد.تزریق.پالستیک.فعالیت.می.کند..

فعــال.فقط.نخ.و.تور.مــورد.نیازمــان.را.وارد.می.کنیم.که.
امیدواریم.در.آینده.نزدیک.در.این.زمینه.هم.خودکفا.شویم.

 تور و نخ را از کجا تهیه می کنید و کیفیت این 
مواد در چه سطحی است؟

تــور.و.نخ.مورد.نیازمان.را.از.شــرکت.معتبر.ال.جی.مش.

تهیــه.می.کنیم.که.از.بهترین.مــواد.اولیه.توری.موجود.در.

بازار.است.و.کیفیت.مورد.انتظار.ما.را.تامین.می.کند..ضمن.

این.که.واردات.تور.ال.جــی.مش.را.به.صورت.انحصاری.در.

اختیار.داریــم..تور.ال.جی.مش.عالوه.بــر.ضد.آب.بودن،.

خاصیت.ضد.حشره.نیز.دارد.یعنی.از.مواد.شیمیایی.خاصی.

در.تهیه.آن.استفاده.می.شود.به.صورتی.که.هیچ.گونه.پشه.و.
حشره.ای.نمی.تواند.به.آن.نزدیک.شود.

 این محصول دارای گارانتی و بیمه نامه است؟
بلــه.کلیه.محصوالت.این.شــرکت.به.دلیل.اســتاندارد.
باالیــی.که.دارند.از.نظر.گارانتی.و.بیمه.هم.خدمات.خوبی.
به.مشتری.ارائه.می.دهند..کلیه.محصوالت.ما.و.توری.های.
ال.جی.مش.عالوه.بر.ضمانت.نامه.شــرکت.ال.جی.مش.با.
توجه.به.تفاهم.نامه.هایی.که.صورت.گرفته.اســت.توســط.
بیمه.ایران.نیز.24.ماه.ضمانت.و.بیمه.می.شــوند..الزم.به.
ذکر.است،.شــرکت.ال.جی.مش..تاکنون.خدمات.خوب.و.
قابــل.قبولی.به.ما.ارائه.داده.اســت.و.بــه.همین.دلیل.ما.
تالش.داریم.که.همکاری.هایمان.را.با.این.شــرکت.ادامه.

و.گسترش.دهیم.
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توری  فاکتورهای ســاخت یک   مهم ترین 
باکیفیت کدام اند و شرکت تورآسا تا چه میزان 

این فاکتورها را رعایت می کند؟
اولین.فاکتور.در.ساخت.توری.استاندارد.و.باکیفیت.استفاده.
از.مواد.اولیه.خوب.و.درجه.یک.است..شاید.مواد.اولیه.درجه.یک.
در.نــگاه.اول.گران.باشــد.و.برای.تولیدکننده.ســود.زیادی.
نداشــته.باشد.اما.چون.ما.به.دنبال.ســود.کوتاه.مدت.نیستیم.
و.رویکردمان.کیفیت.گراســت.ترجیح.می.دهیم.مواد.گران.تر.
اســتفاده.کنیم.تا.ضمانت.نامه.بیمه.ایران.را.که.اعتبار.مهمی.
برای.محصوالتمان.است.بتوانیم.حفظ.کنیم.و.مشتری.با.فراغ.
بال.و.آسودگی.خیال.محصول.ما.را.خریداری.و.استفاده.کند..
استفاده.از.پروفیل.اســتاندارد.در.تولید.توری.بسیار.تاثیرگذار.
اســت.و.یکی.از.دالیلی.که.مــا.را.ترغیب.کرد.تولید.پروفیل.
را.در.مجموعــه.خودمان.انجام.دهیم.این.بود.که.متاســفانه.
نتوانســتیم.پروفیل.مورد.نظرمان.را.از.طریق.تولیدکنندگان.
داخلــی.تامین.کنیــم..پروفیل.های.غیراســتاندارد.عالوه.بر.
مشــکالتی.که.در.تولید.و.مونتاژ.دارند.در.مرحله.رنگ.کاری.
هم.مشــکالت.زیــادی.دارند...این.پروفیل.هــا.رنگ.پذیری.
ضعیفــی.دارند.و.آن.رنگ.مورد.نظر.را.بــه.ما.نمی.دهند..در.
مراحل.بعد.توری.و.نــخ.هم.به.همین.صورت.باید.از.کیفیت.
باالیی.برخوردار.باشــند.تا.در.برابــر.عوامل.جوی.و.محیطی.
دوام.مورد.نیاز.را.داشته.باشند..ملزومات.و.قطعات.پالستیکی.
هم.باید.از.مواد.اولیه.اســتاندارد.تولید.شــده.باشند.و.استفاده.
از.مواد.آســیابی.و.بازیافتی.باعث.می.شود.قطعات.در.هنگام.
استفاده.دچار.شکنندگی.شوند.و.کارایی.خوبی.نداشته.باشند..
 نیــروی کار چــه میزان در تولیــد محصول 
باکیفیت تاثیرگذار است و تورآسا تا چه میزان به 

آموزش نیروی کار خود اهمیت می دهد؟
تورآسا.نام.آور.در.کیفیت.اســت.و.این.تنها.شعار.ما.نیست.
بلکه.تالش.می.کنیم.که.بهتریــن.محصول.را.ازنظر.کیفیت.
به.مشــتری.ارائــه.دهیم..دلیل.این.که.مــا.ادعا.می.کنیم.که.
می.توانیــم.محصولی.بی.نقص.و.باکیفیت.به.مشــتری.ارائه.
دهیم.جلسات.مشــاوره.ای.و.آموزشی.است.که.برای.تمامی.
کارکنــان.و.کارگــران.مجموعــه.به.صورت.مــداوم.برگزار.
می.کنیــم..برای.تولیــد.یک.محصول.باکیفیــت.باید.عالوه.
بر.تامین.خواســته.مشتری،.نیازها.و.مشــکالت.کارگران.و.
اپراتورهای.دســتگاه.ها.هم.در.نظر.گرفته.شــود..ما.در.این.
جلســات.توانســتیم.با.همفکری.پرســنل.و.نیروهای.فنی.
مجموعه.برخی.از.مشــکالت.و.نواقص.سیستم.های.قبلی.را.
برطرف.کنیم..مجموعه.تورآســا.از.یک.ناظر.قوی.برخوردار.
اســت.که.مدیریت.کارخانــه.و.نظارت.فنی.کلیــه.تولیدات.

مجموعه.به.عهده.ایشان.است.
 نحــوه ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش 

در مجموعه تورآسا به چه صورت است؟
گارانتــی.و.ضمانــت.محصوالت.ما.بــه.دو.صورت.انجام.
می.شــود..یکی.ضمانتی.است.که.برخی.مواد.اولیه.ما.ازجمله.
توری.های.مورد.اســتفاده.در.محصوالت.ما.از.آن.برخوردارند.
که.از.طرف.کارخانه.سازنده.ارائه.می.شوند..دیگری.ضمانت.و.
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بیمه.نامه.ای.است.که.از.طرف.بیمه.ایران.به.کلیه.محصوالت.

ما.تعلق.می.گیرد..این.بیمه.نامه.هم.به.این.شــکل.اســت.که.

توری.مورداستفاده.اگر.در.مدت.24.ماه.هرگونه.ایرادی.ازنظر.

خِط..تا،.تغییر.شکل،.تغییر.رنگ،.پارگی.و.شکنندگی.در.آن.به.

وجود.بیاید.و.پروفیل.نیز.در.مدت.5.سال.اگر.هرگونه.مشکلی.

از.نظر.تغییر.رنگ،.تغییر.فرم،.طبله.کردن،.پوسته.شــدن.و....

داشته.باشد.تمامی.خسارت.وارده.از.سوی.بیمه.ایران.جبران.

می.شــود..تمامی.محصوالت.ما.به.دلیــل.گارانتی.که.دارند.

از.خدمات.پــس.از.فروش.کامال.رایــگان.برخوردارند.و.هر.

مشکلی.در.محصول.به.وجود.بیاید.مجموعه.ما.موظف.است.

در.سریع.ترین.زمان.نسبت.به.تعویض.یا.تعمیر.کامال.رایگان.
آن.اقدام.کند.

 تورآسا در کدام اســتان ها نمایندگی دارد و 
نمایندگی های شما چه خدماتی ارائه می دهند؟

تورآسا.در.نظر.دارد.در.تمام.استان.ها.نمایندگی.فعال.داشته.

باشد..سیاست.کلی.ما.در.ایجاد.نمایندگی.به.این.صورت.است.

که.نمایندگی.های.ما.مطابق.با.سیاســت.کلی.شــرکت.مادر،.

نبایــد.هیچ.فعالیتی.در.زمینه.های.دیگــر.از.جمله.تولید.در.و.

پنجره.داشته.باشند.و.باید.صرفا.در.زمینه.توری.فعالیت.کنند..

تمامــی.نمایندگی.ها.از.نظر.مدیریــت.و.نظارت.کیفی.زیر.

نظر.تورآســای.مرکزی.فعالیت.می.کنند.و.محصوالتشــان.

هیچ.تفاوتی.با.شــرکت.مادر.ندارد..تامین.مــواد.اولیه.کلیه.

نمایندگی.ها.با.شــرکت.مرکزی.و.مواد.اولیه.اورجینال.است..

در.حال.حاضر.نمایندگی.های.تورآسا.در.استان.های.مازندران،.

گلستان،.گیالن،.لرستان،.خوزســتان،.کردستان.و.کرمانشاه.

فعال.هســتند.و.همگی.بانام.تورآســا.فعالیت.می.کنند..ما.در.

جاهایی.کــه.نمایندگی.داریم.هیچ.گونه.فــروش.مواد.اولیه.

نداریــم.و.فقــط.از.طریــق.نمایندگی.هایمان.مــواد.اولیه.و.
محصول.نهایی.عرضه.می.کنیم.

 در مورد ســمت و فعالیت هــای برادرانتان 
مهندس امیر جانجان و مهندس ســعید جانجان 

نیز توضیح دهید؟
مهندس.امیر.جانجان.مدیر.انبار.مرکزی.استان.مازندران.و.
مسئول.طرح.ریزی.و.پیاده.سازی.و.طراح.قالب.های.پالستیک.
و.آلومینیوم.این.شــرکت.اســت.و.کلیه.امــور.مرتبط.با.این.
فرآیندها.را.انجــام.می.دهد.و.یکی.از.مهم.ترین.دالیل.کیفی.
مواد.اولیه.شرکت.حاصل.دســتاوردها.و.زحمات.شبانه.روزی.
وی.در.زمینــه.قالب.ســازی.و.نظــارت.به.تولیــد.پروفیل.و.

یراق.آالت.است..
مهندس.ســعید.جانجان.مدیر.و.سرپرســت.انبار.مرکزی.
تورآســا.در.کرج.و.همچنین.مدیریت.گــروه.کنترل.کیفیت.
محصوالت.ساخته.شده.تورآسا.و.کلیه.امور.مربوط.به.ورود.و.
خروج.مواد.اولیه.است..به.دلیل.اینکه.خروج.بار.کلیه.مشتریان.
از.انبــار.مرکزی.کــرج.صورت.می.گیرد.نظــام.هماهنگی.و.
مدیریت.کلیه.امور.مربوط.به.سالن.های.تولید.شرکت.و.پخش.
انبار.بر.عهده.ایشان.است..از.این.دو.مهندس.و.برادران.عزیزم.
که.یاران.همیشــه.وفادار.و.زحمتکش.این.شــرکت.هستند،.

کمال.تشکر.را.دارم..
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آگهی فروش
فروش دستگاه پرس حرارتی )بازرگانی کارا(

فروش فوق العاده دســتگاه پرس حرارتی با قیمت و شرایط 
استثنایی                                                نو و کارکرده 
شماره تماس:   09120129060

آگهی فروش
فروش ست تک سر

یک ست تک سر شش تکه با برند پن ماک دومنظوره upvc و 
آلومینیوم درحد نو واقعا به فروش می رسد.

شماره تماس: 09359870946

آگهی استخدام
استخدام مدیر فروش و مدیر فنی

شــرکت کار تجارت فربد ، جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی 
نیازمند جذب تعدادی نیروی انسانی در زمینه های ذیل می باشد :

1- مدیر فروش )آقا( آشنا به صنعت درب و پنجره UPVC با 
حداقل 5 سال سابقه کاری

2- مدیر فنی آشنا به تولید درب و پنجره UPVC و آلومینیوم با 
حداقل 5 سال سابقه کاری

لطفا رزومه های خود را به شماره 27611 داخلی 2 فکس نمایید.

آگهی استخدام
استخدام مدیر فروش و مدیر فنی

شــرکت کار تجارت فربد، جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی 
نیازمند جذب تعدادی نیروی انسانی در زمینه های ذیل می باشد :

1- مدیر فروش )آقا( آشنا به صنعت درب و پنجره UPVC با 
حداقل 5 سال سابقه کاری

2- مدیر فنی آشنا به تولید درب و پنجره UPVC و آلومینیوم با 
حداقل 5 سال سابقه کاری

لطفا رزومه های خود را به شماره 27611 داخلی 2 فکس نمایید.

آگهی استخدام
شــرکت وارد کننده پروفیل درب و پنجره به مدیر فروش با 

مشخصات زیر نیازمند است:
حداقل سابقه 5 سال در زمینه مرتبط واجدین شرایط لطفا 
 rmtc2011@yahoo.com رزومه خود را به آدرس ایمیــل
ارسال نمایند و در صورت نیاز با شماره 09121198059 تماس 

حاصل نمایند.

آگهی استخدام
استخدام کارشناس فروش

شرکت نوید گســتر به منظور تکمیل کادر فروش خود از 
کارشناس فروش خانم و آقا دعوت به همکاری می نماید.

 
شماره تماس:    021-22018067

آگهی استخدام    
استخدام کارگر ساده

آشنا به آچار جوان، زیر 35سال، دارای گواهینامه رانندگی 
جهت کار در کارگاه در و پنجــره ی دوجداره محدوده ی 

احمد آباد مستوفی
ایلیا هدایت یوتاب

         تلفن:  88569045 - 09128443878
utab.pvc.is@gmail.com

درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای مهندس صفایی 
مدیریت محترم همارشتن 

درگذشت مدیر فروش همارشتن، ســرکار خانم موسوی را به 
جنابعالی، همکاران و خانواده ایشان تسلیت عرض کرده و برای 

آن مرحومه علو درجات را از خداوند منان خواستاریم.
ما را در غم خود شریک بدانید.
نشریه پنجره ایرانیان

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره
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نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

آگهی استخدام    
شرکت آتاتک جهت تکمیل کادر فروش خود به یک نفر 

کارشناس فروش خانم نیازمند است.
         تلفن:   0214751

 ata.tech96@yahoo.com 

آگهی استخدام    
استخدام کارشناس فروش

شرکت تولیدی معتبر جهت فروش دروپنجره UPVC نیاز به 
کارشناس فروش حرفه ای دارد.

         تلفن:   26408090 |  09109755175 

جویای کار    
سید کامیار وهابی

دارای مدرک مهندسی فرآیند و 8 سال سابقه در صنعت، با 
4 سال سابقه مدیریت تولید درب و پنجره یو پی وی سی و 

شیشه دوجداره
تسلط کامل به میزان سفارش و خرید پروفیل،  یراق آالت و...

تســلط به فرآیند تولید و مونتاژ کلیه یــراق آالت و باز 
شوها)لوالیی-کشویی-دوحالته-فولکسی و ...(

مســلط به کلیه امور کارگاه )خرید-تولید -استخدام و 
آموزش نیرو ،تنظیمات دستگاههای تولید (

طراحی با نرم افزار و بهینه سازی فرآیندها با استفاده از نرم افزار
تهیه نقشــه lay out )نحوه چیدمان وجایگذاری دستگاه 

برای استفاده بهینه(
تسلط به فرآیند بازاریابی و نصب 

         تلفن:   09177685575 - 09177685575 
kamiiar.vahabi@gmail.com 

آگهی اجاره    
اجاره کارگاه

کارگاه با متراژ حدود 170 متر جهت تولیدی یا پخش اجاره 
داده می شود.                           با برق سه فاز

آدرس: واقــع در تهرانو - خیابان دماونــد- نزدیک به 
         تلفن:   09301803434چهارراه آیت

آگهی استخدام    

استخدام کارشناس فروش جهت شرکت بازرگانی درب و 

پنجره آلومینیوم - محدوده تجریش
         تلفن:   021-22741309

آگهی فروش    
فروش فوری یک ست دستگاه سلیم دست دو در حد نو و 

بسیار تمیز، بسیار کم کارکرد و کامال سالم 

به شرط گارانتی شش ماهه  قیمت بسیار مناسب 
                      تلفن:   04432382687 - 04432382688
09143459479 - 04432382689                                    

آگهی فروش    
فروش دستگاه چسب پلی سولفاید

دستگاه چسب پلی سولفاید بشکه ای بزرگ تمام پنوماتیک
قیمت استثنایی جهت کسب اطالعات بیشتر تماس بگیرید:  
                                                              تلفن: 09125213095

آگهی استخدام    

استخدام بازاریاب جهت فروش پروفیل پی وی سی به یک 

بازاریاب جهت فروش پروفیل پی وی سی نیازمندیم.

 تلفن:  09124952338

آگهی فروش
1- دستگاه جوش 4 سر کابان، کارکرد بسیار کم، تاریخ ساخت 

2013، کد دستگاه BD2030 قیمت 130 میلیون تومان 
2- دســتگاه فرز جا قفل کابان، نو )داخل جعبه( تاریخ 
ساخت 2013، کد دستگاه DE4060 قیمت 13 میلیون تومان 
شماره تماس:    0513-2400259  | 0513-2400653

آگهی فروش    
فروش دستگاه upvc ترک آکبند

جشنواره فروش پاییزه
دستگاه upvc ترک آکبند تحویل روز با " اقساط یکساله" 

در بازرگانی کارا )تعداد محدود(        
 تلفن: 09120129060
















































