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حوادث.اخیر.در.6.ماهه.دوم.ســال.1396،.مشکالت.

منطقه.ای.و.بحران.های.جهانی.همگی.دست.به.دســت.

هم.دادند.و.فشارهای.روزافزونی.بر.پیکر.صنعت.و.تولید.
کشور.عزیزمان.وارد.آوردند.

آنچه.مســلم.اســت.در.کشــور.و.حکومت.اسالمی.

گفت.وگــوی.میان.دولتمردان.و.مردم.از.ســوی.علما،.

بزرگان.و.مسئوالن.ارشد.تاکید.شده.و.جزو.حقوق.این.
ملت.می.باشد.

اما.این.گفتگو.می.بایســت.دارای.ســازوکار.مناسبی.از.

جمله.ابزار.گفتگو،.مسئولیت.گفتگو،.حق.و.تکلیف.گفتگو،.

شروط.گفتگو.و.موضوع.گفتگو.باشد؛.و.در.صورتی.که.این.

مــوارد.رعایت.نگردند.نتایج.بدون.همگرایی.الزم.خواهد.
بود.و.مشکالت.بعدی.را.به.بار.خواهند.آورد.

جای.بسیار.تاسف.است.که.در.این.مقطع.زمانی.حساس،.

بالیای.طبیعــی.نیز.ماننــد.زلزله.و.کم.آبی،.فشــارهای.
غیرمترقبه.ای.را.بر.پیکر.میهنمان.وارد.کرده.است.

قلب.هــر.ایرانی.متعهــد.میهن.دوســت.از.این.همه.

مشکالت.پیش.آمده.و.مسائل.پیرامونی.حاصل.از.نتایج.

و.تصمیمات.به.درد.می.آید،.با.این.حال.الزم.اســت.در.

این.برهه.از.زمان.با.سعه.صدر.و.کسب.شناختی.درست.
از.اولویت.ها.به.آرامش.و.گذر.از.این.بحران.کمک.کرد.

بدون.شــک.صنعت.و.تولید.قلب.تپنده.هر.کشوری.

اســت..چراکه.با.افزایش.تولید.و.رونق.صنعت،.بیکاری.

کاهش.و.درآمد.خانوارها.افزایش.یافته.و.ســرانه.درآمد.

جامعه.باال.خواهد.رفت..این.امر.خود.به.تنهایی.موجبات.

اتفاقات.بســیار.خوبی.را.در.کشورها.فراهم.خواهد.آورد.

)آن.چنانکه.در.کشورهای.توسعه.یافته.و.صنعتی.شاهد.
آن.هستیم(.

مطابق.آمار.ارائه.شده.توسط.نمایندگان.شهرهای.ناآرام.

در.حوادث.اخیر،.علت.اصلی.این.وقایع.شــاخصه.های.

اقتصادی.از.جمله.بیکاری.و.تنگنای.معیشت.بوده.است..

به.عنوان..نمونه.نرخ.بیکاری.در.اســتان.های.خوزستان،.

اصفهان.و.لرســتان.بــه.ترتیــب.14/9.،.14.و.12/1.
می.باشد..)روزنامه.همشهری.مورخه.96/10/13(

آنچه.روشن.است.در.صورت.رونق.اقتصادی.حاصل.

از.تولیــد.در.بخش.صنعت،.به.طور.حتم.می.توان.بر.این.

مشــکالت.غلبه.کرد..در.واقع.رونق.اقتصادی.کشــور.

به.آرامش.داخلی.و.اعمال.سیاســت.های.خارجی.مفید.

و.موثر.نیاز.مبرم.دارد..البته.دولت.در.عرصه.سیاســت..

خارجــه.موفقیت.هایــی.را.کســب.کــرده.و.اگر.این.

موفقیت.های.خارجی.با.سیاســتگذاری.های.داخلی.نیز.

هماهنگ.گردد،.معیشــت.و.رفاه.در.دهک.های.پایین.

جامعه.با.رشــد.مثبت.مواجه.خواهد.شــد.و.به.طور.حتم.
شاهد.این.گونه.مسائل.تاسف.بار.نخواهیم.بود.

طبق.آمار.ارائه.شــده.60.درصد.از.پاسخ.دهندگان.به.

این.ســوال.که.آیا.طی.5.ســال.گذشته.تغییر.ملموسی.

در.فضای.کســب.وکار.کشور.ایجادشــده.است،.عقیده.

دارند.فضای.کســب.وکار.با.مشکالتی.روبه.روست؛.این.

در.حالی.است.که.80.درصد.اعتقاد.دارند.که.برنامه.های.

توســعه.و.اقتصادی.کشور.کمتر.از.50.درصد.اجرا.شده.

اســت.)ماهنامه.آینده.نگــر،.آذر.96(..در.واقع.این.امر.

نتیجه.عدم.رونق..اقتصادی.و.آرامش.صنعتی.می.باشد؛.

این.در.حالی.اســت.که..رونق.اقتصادی.ثمرات.فراوانی.
با.خود.به.همراه.خواهد.داشت.

آنچه.امروزه.نیازمند.آن.هستیم.وحدت.ملی.به.همراه.

توســعه.اقتصــادی.در.صنعت.و.تولیــد.و.نیز.رونق.در.

از.کارفرمایان،. کسب.وکار.می.باشد..حمایت.گســترده.

ایجاد.امــکان.حضور.در.بازارهــای.منطقه.ای،.اصالح.

سیاست.های.موجود.در.عرصه.ساخت.وساز،.تشویق.های.

مالیاتی.جهت.بنگاه.های.اقتصادی.کوچک.و.متوســط.

و.تســهیالت.بانکی.با.بازپرداخت.های.بسیار.مناسب.و.

طوالنی.مدت.از.جمله.سیاست.های.موثر.در.حوزه.تولید.
و.صنعت.می.باشد.

آرامش نیاز مبرم صنعت
دکتر شهرام علیزاده، مدیر عامل شرکت آلوکد
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پنجره.ایرانیان.نشریه.تخصصی.صنعت.در.و.پنجره.کشور.پذیرای.عموم.مخاطبان،.

همکاران.و.فعاالن.صنعت.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.
تهران.است.

نشــریه.پنجره.ایرانیان.بنا.بر.روال.هرساله.خود،.امسال.نیز.در.غرفه.شماره.1.سالن.

میــالد.)31B(.پذیرای.حضور.گرم.و.صمیمانه.کلیه.همکاران.و.فعاالن.صنعت.بزرگ.

در.و.پنجره.کشــور.است.تا.در.فضایی.دوســتانه.به.گپ.و.گفت.پیرامون.صنعت.در.و.

پنجره.و.صنایع.وابســته.پرداخته.و.آخرین.شماره.نشــریه.)شماره.124(.را.نیز.تقدیم.
عالقه.مندان.کند.

گفتنی.است،..نهمین.نمایشگاه.تخصصی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.از.13.تا.
16.بهمن.ماه.1396.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.خواهد.شد.

پنجره.ایرانیان.حادثه.جانکاه.آسمانی.شدن.ملوانان.و.خدمه.کشتی.نفت.کش.سانچی.
را.به.عموم.هم.وطنان.و.خانواده.های.داغدار.این.عزیزان.تسلیت.عرض.می.کند.

کشــتی.سانچی.با.32.خدمه.دریادلش.در.دل.دریا.سوخت.و.در.آب.وآتش.غرق.شد..

شــیرمردانی.که.هزاران.کیلومتر.آن.ســوتر.از.میهن.خود،.در.میان.آب.های.اقیانوس.

بی.پایان.و.درراه.ماموریت.برای.مردم.ایران.به.آب.وآتش.زدند..مردم.قدرشناس.ایران.
این.روز.سوزناک.و.رشادت.این.دالورمردان.را.تا.همیشه.به.یاد.خواهند.داشت.

  در غم درگذشت جمعی از هم وطنانمان در حادثه کشتی سانچی: ایرانم تسلیت 

  پنجره ایرانیان میزبان شما در نمایشگاه تهران
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پنجره.ایرانیان؛.آقای.صمد..یاووز.موسس.و.ریس.هیات.مدیره.آساش،.مبلغ.2000.دالر.
آمریکا.به.زلزله.زدگان.کرمانشاهی.کمک.کرد..

آقای.صمد..یاووز.موســس.و.ریس.هیات.مدیره.آســاش،.پیرو.اطــالع.از.زلزله.مهیب.

کرمانشاه.و.همراهی.گروتمان.در.کمک.به.کودکان..زلزله.زده.کرمانشاه،.ضمن.همدردی.با.

خانواده.های.داغدار.کرمانشاهی.و.اعالم.حمایت.از.آنها،.در.اقدامی..انسان.دوستانه.مبلغی.را.
برای.مددرسانی.به.کودکان.این.خطه.اختصاص.داد..

این.کمک.نقــدی.معادل.2000.دالر.ایاالت.متحده.می.باشــد.که.به.صورت.نقدی.در.
اختیار.شرکت.گروتمان..قرار.گرفت.تا.به.کودکان.زلزله.زده.کرمانشاه.اعطا.شود..

گفتنی.اســت،.پیش.از.این.گروتمان،.نماینده.آســاش.در.ایــران،.اقداماتی.را.در.جهت.

یاری.رســاندن.به.آســیب..دیدگان.این.زلزله.به.انجام.رسانده.بود.که.از.آن.جمله.می.توان.

به.برگزاری.نمایشــگاه.عکس.»مدرسه..طبیعت«.اشاره.کرد.که.با.حمایت.گروتمان.به.نفع.
کودکان.زلزله.زده.کرمانشاه،.در.ارومیه.برگزار.شد..

پنجره.ایرانیان؛.گروه.تولیدی.اصفهان.تور.از.سراســر.کشــور.نمایندگی.فعال.
فروش.می.پذیرد.

گروه.تولیــدی.اصفهان.تور،.تولیدکننده.انواع.توری.پلیســه.و.رولینگ.از.واجدین.

شرایط.سراســر.کشــور.برای.اعطای.نمایندگی.فروش.دعوت.به.عمل.آورده.است..

متقاضیان.می.توانند.برای.کســب.اطالعات.بیشتر.به.دفتر.گروه.تولیدی.اصفهان.تور.
مراجعه.کرده.یا.با.این.دفتر.تماس.بگیرند.

گفتنی.است،.گروه.تولیدی.اصفهان.تور.درزمینه.تولید.انواع.توری.پلیسه.و.رولینگ.
در.اصفهان.فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیــان؛.گروه.تولید.اصفهان.تور.4.مدل.پروفیل.و.ملزومات.توری.جدید.تولید.و.
به.بازار.عرضه.کرده.است.

گروه.تولید.اصفهان.تور،.تولید.4.مدل.پروفیل.و.ملزومات.توری.پلیســه.را.در.دست.کار.

دارد.و.جدیدترین.پروفیل.توری.پلیســه.مویی.خور.را.که.متفاوت.از.پروفیل.های.مویی.خور.
موجود.در.بازار.است.به.مشتریان.عرضه.کرده.است.

امتیازهای.پروفیل.جدید.مویی.خور.اصفهان.تور:.سرعت.تولید.باال؛.نخ.زیر.گونیا.نمی.رود؛.

خیلی.نرم.و.راحت.باز.می.شــود؛.نیاز.نیســت.نخ.ها.حتما.زوج.زده.شــود؛.و.بســته.بندی.و.
حمل.ونقل.آسان.)به.دلیل.اینکه.نخ.از.داخل.گونیا.رد.نمی.شود(.

گفتنی.اســت،.گروه.تولیدی.اصفهان.تور.در.زمینه.تولید.و.عرضه.انواع.توری.پلیســه.و.
رولینگ.در.اصفهان.فعالیت.می.کند.

  کمک انسان دوستانه مدیریت آساش ترکیه به کودکان زلزله زده کرمانشاه

  گروه تولیدی اصفهان تور نمایندگی فعال می پذیرد

  تولید 4 مدل پروفیل و ملزومات توری پلیسه

پنجره.ایرانیــان؛.دومین.گروه.از.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.کشــور.از.کارخانه.بزرگ.و.تازه.
تاسیس.کاله.کیلیت.در.ترکیه.بازدید.به.عمل.آوردند.

شــرکت.کاله.ترکیه.با.هماهنگی.دفتر.مشترک.المنافع.این.شرکت.در.ایران،.دومین.گروه.از.

فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.کشور.را.برای.بازدید.از.کارخانه.تازه.تاسیس.کاله.کیلیت.در.ترکیه.

دعوت.کردند..این.هیات.که.دومین.گروه.از.همکاران.کاله.بودند.که.ظرف.یک.ماه.گذشته.به.
ترکیه.سفر.کرده.اند،.به.مدت.3.روز.از.کارخانه.معظم.کاله.کیلیت.دیدن.کردند.

گفتنی.اســت،.بازدید.گروه.نخســت.کــه.در.آذرماه.صورت.گرفت.با.اســتقبال.قابل.توجه.
شرکت.کنندگان.مواجه.شد.

  بازدید دومین گروه فعاالن صنعت در و پنجره از کاله ترکیه
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پنجره.ایرانیان؛.آزمایشــگاه.مجهز.مجموعه.همارشتن.به.عنوان.آزمایشگاه.مرجع.و.
همکار.موسسه.استاندارد.شد.

آزمایشگاه.مجهز.همارشتن.تحت.عنوان.آزمایشگاه.آکرودیته.و.مرجع.تولید.پروفیل.

یو.پی..وی.سی.به.عنوان.آزمایشگاه.همکار.موسسه.استاندارد.کشور.آماده.همکاری.و.
پاسخ.به.سواالت.همکاران.است..

کلیه.تولیدکنندگان.و.فعاالن.صنعت.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.در.کشور.می.توانند.

برای.اســتفاده.از.تجهیزات.و.خدمات.این.آزمایشگاه.به.مجموعه.پروفیل.همارشتن.
مراجعه.کنند.

گفتنی.اســت،.همارشــتن.یکی.از.واحدهای.فعال.در.زمینه.تولید.انواع.محصوالت.
پلیمری.و.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.در.و.پنجره.در.کشور.است.

  همارشتن آزمایشگاه مرجع و همکار استاندارد شد

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.همارشتن.با.مشارکت.هم.وطنان.خّیر،.اقدام.به.تولید.و.ارسال.

کانکس.های.بهداشتی.)حمام،.دستشویی،.دستشویی.معلولین.و...(.به.مناطق.زلزله.زده.
غرب.کشور.در.کرمانشاه.می.کند.

با.توجه.به.نیاز.مبرم.هم.وطنان.زلزله.زده.به.کانکس.های.سرویس.بهداشتی،.شرکت.

همارشــتن.آمادگی.دارد.در.این.امر.بشردوستانه.با.مشارکت.هم.وطنان.بخشی.از.نیاز.

آنان.را.برطرف.کند..کســانی.که.مایل.اند.در.این.امر.انسان.دوستانه.مشارکت.داشته.
باشند.با.شرکت.همارشتن.تماس.برقرار.کنند.

شــرکت.همارشتن.در.قبال.تولید.این.محصوالت.هیچ.گونه.هزینه.ساخت.و.سودی.

در.نظــر.ندارد.و.صرفا.جهــت.کمک.به.هم.وطنان.عزیز.ایــن.کار.را.انجام.می.دهد..

تاکنون.نیز.تعداد.زیادی.از.این.محصوالت.به.ســفارش.انجمن.خیریه.برکت.و.توسط.

شــرکت.همارشــتن.تولید.و.به.این.مناطق.ارسال.شده.اســت..در.محصوالت.جدید.
ارسالی.از.آبگرمکن..برقی.استفاده.شده.است.

گفتنی.اســت،.همارشــتن.از.اولین.مجموعه.های.تولیدکننده.محصوالت.پلیمری.
صنعتی.و.ساختمانی.در.کشور.است.

  تولید کانکس های بهداشتی همارشتن با مشارکت مردم
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پنجره.ایرانیان؛.مهندس.حمیدیه،.مدیرعامل.هافمن.از.سوی.مدیر.آموزش.وپرورش.
شهرستان.صوفیان.مورد.تجلیل.قرار.گرفت.

به.گــزارش.روابط.عمومی.هافمن،.اخیرا.تمام.پنجره.های.مدرســه.ای.در.صوفیان.

توســط.هافمن.به.صورت.رایگان.نصب.شــد..به.همین.منظور.آقای.مراد.زاده.مقدم،.

ریاست.اداره.آموزش.وپرورش.شهرســتان.صوفیان.به.همراه.آقای.شکوهی.معاونت.

مالــی.این.اداره.از.زحمات.و.اقــدام.خیرخواهانه.مهندس.حمیدیه،.مدیرعامل.هافمن.
تجلیل.کردند.

گفتنی.اســت،.هافمن.ازجمله.بزرگ.ترین.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.سی.در.
کشور.است.که.محصوالتش.را.با.25.سال.گارانتی.به.بازار.عرضه.می.کند.

  تجلیل از هافمن توسط آموزش وپرورش صوفیان

پنجره.ایرانیان؛.با.اخذ.نمایندگی.انحصاری.شرکت.پرتیچی.اینداستریز.ایتالیا.توسط.
شرکت.پایدار.ماشین.صنعت.خاورمیانه،.فعالیت.این.شرکت.در.ایران.آغاز.شد.

شــرکت.پایدار.ماشــین.صنعت.خاورمیانه.با.مدیریت.خشــایار.تهرانی.ضمن.اخذ.

نمایندگی.انحصاری.شــرکت.پرتیچی.اینداستریز.ایتالیا،.فعالیت.این.برند.را.به.صورت.

رسمی.در.ایران.آغاز.کرد.
شرکت.پرتیچی.اینداستریز.در.سال.1965.میالدی.فعالیت.خود.را.در.شهر.فلورانس.
ایتالیا.درزمینه.تولید.انواع.ماشــین.آالت.ساخت.در،.پنجره.و.نما.آغاز.کرد..این.شرکت.
از.بدو.شــروع.فعالیت.به.صورت.مداوم.درحال.توســعه.و.ارتقای.محصوالت.خود.بوده.
اســت..رشد.و.توسعه.کمی.و.کیفی،.این.شــرکت.را.قادر.به.پاسخگویی.به.نیازهای.
مشــتریان.خود.در.سراسر.جهان.با.بهترین.تنوع.و.کیفیت.کرده.است..به.منظور.تامین.
ســطح.کیفی.محصوالت،.طراحی.و.ساخت.ماشین.آالت.تماما.در.کشور.ایتالیا.انجام.
می.شــود؛.این.امر.شرکت.پرتیچی.اینداستریز.را.به.یکی.از.پیشتازان.قدرتمند.صنعت.
ساخت.در.و.پنجره.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.سی.تبدیل.کرده.است..این.شرکت.طی.50.
ســال.فعالیت.خود.با.ایجاد.شبکه.گسترده.فروش.و.خدمات.پس.از.فروش.در.5.قاره.
جهان.موفق.به.عرضه.محصوالت.و.خدمت.رســانی.به.مشتریان.خود.در.بیش.از.70.

کشور.جهان.شده.است.
هم.اینک.شــرکت.پرتیچی.اینداســتریز.با.بهره.مندی.از.تجربیات.ارزنده.در.ســایر.
کشــورها،.فعالیت.خود.را.در.ایران.آغاز.کرده.و.مصمم.به.کســب.سهم.خود.از.بازار.
کشــور.ایران.اســت..این.شــرکت.قصد.دارد.تولیدکنندگان.کشــورمان.را.با.عرضه.
محصوالت.به.روز.و.ارائه.بهترین.شرایط.قیمت.و.خدمات.پس.از.فروش.یاری.کند.

گفتنی.است،.شرکت.پایدار.ماشین.صنعت.خاورمیانه،.نمایندگی.شرکت.3C.ایتالیا.
بزرگ.ترین.تولیدکننده.ماشین.آالت.خم.پروفیل.در.جهان.را.نیز.در.اختیار.دارد.

  شروع فعالیت شرکت پرتیچی اینداستریز ایتالیا در ایران

پنجره.ایرانیان؛.به.مشارکت.کنندگان.نمایشگاه.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.تعدادی.
کارت.حضور.)بلیت.ورودی(.به.صورت.نیم.بهاء.اختصاص.داده.شده.است.

بنا.بر.اطالعیه.شــماره.5.نمایشــگاه.تخصصی.در.و.پنجره.تهــران،.مخاطبان.و.

بازدیدکنندگان.جهت.ورود.به.نمایشــگاه.باید.نســبت.به.خرید.بلیت.ورودی.به.مبلغ.

20.هزار.ریال.اقدام.کنند..بر.همین.اســاس.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.جهت.دعوت.از.

مخاطبان.مورد.نظر.مشــارکت.کنندگان،.تعدادی.کارت.دعوت.به.مبلغ.10.هزار.ریال.

در.اختیار.هر.شرکت.قرار.می.دهد.که.با.ارائه.این.کارت.ها.نیازی.به.خرید.بلیت.ورودی.
نخواهد.بود.

.مشارکت.کنندگان.در.صورت.تمایل.به.خرید.کارت.دعوت.بازدید،.می.توانند.با.دفتر.
ستاد.برگزاری.تماس.برقرار.کنند.

گفتنی.اســت،.نهمین.نمایشگاه.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.از.13.تا.16.بهمن.ماه.
96.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.تهران.برگزار.می.شود.

  اختصاص بلیت ورودی نیم بهاء به مشارکت کنندگان
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پنجره.ایرانیان؛.در.مراســمی.که.با.حضور.استاندار.و.فعاالن.اقتصادی.استان.مرکزی.برگزار.
شد.از.شرکت.آلومینیوم.ایران.)ایرالکو(.صادرکننده.برتر.استان.با.اهداء.لوح.و.تندیس.تقدیر.شد.
در.مجموع.45.صادر.کننده.اســتان.در.سال.96.در.سامانه.سازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.
اســتان.مرکزی.نام.نویســی.کردند.که.20.صادر..کننده.با.شاخص.های.در.نظر.گرفته.شده.به.
عنوان.نمونه.گزینش.شــدند..15.صادر.کننده.منتخب.امســال.استان.مرکزی.در.بخش.های.
صنعتــی.از.قبیل.آلومینیوم،.تولید.ایزوگام،.تولید.مواد.شــیمیایی،.پتروشــیمی.و.صنایع.پایین.
دســتی،.تولیــد.لوازم.خانگی.و.تولید.دارو.هســتند..پنــج.صادر.کننده.منتخب.امســال.نیز.از.
بخش.های.مختلف.کشــاورزی.از.قبیل.صنایع.تبدیلی،.تولید.محصوالت.کشــاورزی،.لبنی.و.

ماهی.های.زینتی.انتخاب.شده.اند.
در.این.آیین.گروه.درنا،.شرکت.کیش.چیپس،.شرکت.تعاونی.کشمش.سبز.اراک،.صنایع.شیر.
ســاوه.و.شرکت.تعاونی.آبزی.پروری.در.بخش.کشاورزی.تجلیل.شدند..همچنین.شرکت.الیاف.
ســینا.دلیجان،.پویا.پالست.متین،.الیاف.ترمه،.صدف.گستر،.ســازه.های.فلزی.یاسان،.اکسیر.
پویان،.نساجی.ساویس.دلیجان،.ایزوگام.شرق.گستر،.زاگرس.دارو،.پارس.گالوانیزه،.اراک.تک.
سوز،.عایق.رطوبتی.سماء،.حالل.پویان.اراک.و.الیاف.ابریشم.ماهان.دلیجان.در.بخش.صنعت.

مورد.تجلیل.و.تقدیر.قرار.گرفتند.

  تجلیل از ایرالکو به عنوان صادرکننده نمونه استان مرکزی

پنجره.ایرانیــان؛.آلومینیوم.کوثر.زنجان.محصــول.کرتین.وال.آلومینیوم.EXAL.را.
تولید.و.روانه.بازار.کرد.

مجموعــه.آلومینیوم.کوثر.زنجــان.که.در.زمینه.تولید.مقاطــع.آلومینیومی.فعالیت.

می.کند،.المل.17.ســانتی.متر.کرتین.وال.آلومینیوم.با.برند.تجاري.EXAL.را.تولید.و.
روانه.بازار.کرد.

شــرکت.آلومینیوم.کوثر.زنجان.فعالیت.خود.را.از.ســال.1380.در.صنعت.پروفیل.

آلومینیومی.آغاز.کرده.اســت..این.شرکت.با.استفاده.از.دستگاه.های.جدید.و.مدرن.با.

آخرین.تکنولــوژی.و.به.کارگیری.نیروهای.متخصص.و.باتجربه،.محصولی.با.کیفیت.
باال.و.قیمت.رقابتی.تولید.می.کند.

شــرکت.آلومینیوم.کوثر.ابتدا.با.ارائه.خدمات.پودری.کار.خود.را.آغاز.کرد.و.در.سال.

1387.موفق.به.راه.اندازی.خط.اکستروژن.برای.تولید.انواع.مقاطع.آلومینیوم.شد..این.

شــرکت.در.حال.حاضر.محصوالت.خود.را.طبق.استاندارد.تعریف.شده،.تولید.و.روانه.
بازار.مصرف.می.کند.

  تولید المل کرتین وال EXAL در آلومینیوم کوثر زنجان

پنجره.ایرانیان؛.شــهردار.و.اعضای.شورای.شهر.شیراز.از.غرفه.انجمن.انبوه.سازان.شیراز.
نمایشگاه.صنعت.ساختمان.دیدن.کردند. در.

حیدر.اســکندرپور،.شــهردار.به.همراه.جمعی.از.اعضای.شورای.شــهر.شیراز.روز.جمعه.

1.دی.مــاه.96.ضمن.حضور.در.هشــتمین.نمایشــگاه.مصالح،.تجهیــزات.و.فناوری.های.
ســاختمان.شیراز.از.غرفه.انجمن.انبوه.سازان.دیدن.کردند.

اهمیــت.صنعت.ســاختمان.و.نقش.این.صنعت.در.ایجاد.اشــتغال،.قابلیت.های.بســیار.

گســترده.آن.برای.نوآوری.و.اســتفاده.از.فناوری.های.نویــن.از.دالیل.ویژه.برگزاری.این.

نمایشــگاه.است..115.شرکت.معتبر.داخلی.و.خارجی.در.قالب.450.غرفه.از.سراسر.کشور.

در.ســه.سالن.حافظ،.بهار.و.نرگس.به.مدت.چهار.روز.به.ارائه.آخرین.دستاورد.ها.و.خدمات.
پرداختند.. خود.

  حضور شهردار و اعضای شورای شیراز شهر در غرفه انجمن انبوه سازان
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پنجره.ایرانیان؛.سازمان.توسعه.تجارت.ایران.با.همکاری.شرکت.راه.ابریشم.دریایی،.

هیات.تجاری.و.بازاریابی.به.پانزدهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان.عمان.
در.اسفندماه.96.اعزام.می.کند.

در.جهت.توسعه.صادرات.غیرنفتی.و.گسترش.روابط.تجاری.با.سایر.کشورها.به.ویژه.

کشــورهای.بازار.هدف،.سازمان.توسعه.تجارت.ایران.در.نظر.دارد.با.همکاری.شرکت.

راه.ابریشم.دریایی.نسبت.به.اعزام.هیات.تجاری.و.بازاریابی.صنعت.ساختمان.در.تاریخ.

21.لغایت.24.اســفندماه.سال.جاری.هم.زمان.با.نمایشــگاه.صنعت.ساختمان.عمان.
)Interior & Buildex 12-14 March( اقدام.کند.

گفتنی.است،.عالقه.مندان.به.حضور.در.این.رویداد.می.توانند.برای.کسب.اطالعات.
بیشتر.در.خصوص.هیات.اعزامی.با.دبیرخانه.هیات.تماس.بگیرند.

  اعزام هیات تجاری بازاریابی به نمایشگاه ساختمان عمان

پنجره.ایرانیان؛.کارگاه.آموزشــي.عملیات.ســطحي.و.آندایزینگ.آلومینیوم.توسط.دکتر.
جودی.رانج.در.پنجمین.کنفرانس.آلومینیوم.ایران.برگزار.می.شود.

.Jude M. Runge.کارگاه.آموزشــي.عملیات.سطحي.و.اندایزینگ.توســط.دکتر

دکترای.متالورژی.و.محقق.درزمینه.مهندســی.سطح.در.شــرکت.بین.المللی.کامپکات،.
اردیبهشت.ماه.97.در.پنجمین.کنفرانس.آلومینیوم.ایران.IIAC2018.برگزار.خواهد.شد.
دکتــر.جودی.رانج.به.عنوان.مهندس.متالورژ.و.محقق.درزمینه.متالورژی.ســطح.با.
بیش.از.30.ســال.ســابقه.در.بخش.های.صنعتی،.دولتی.و.آکادمیک.فعالیت.می.کند..
گفتنی.اســت،.پنجمین.کنفرانس.و.نمایشــگاه.بین.المللی.آلومینیوم.2018.در.تاریخ.
26-24.ماه.آوریل.سال.2018،..)4.تا.6.اردیبهشت.ماه.1397(.توسط.مرکز.تحقیقات.

آلومینیوم.ایران و.ایمیدرو در.هتل.المپیک.تهران.برگزار.خواهد.شد.

  کارگاه آموزشي آندایزینگ  در کنفرانس آلومینیوم ایران

انبار.دپوی.پروفیل.وین.کالس.در.اســتان.البرز.برعهده.شرکت.پاسارگاد.با.مدیریت.

مهندس.جهانشــیری.قرار.گرفت..از.این.پس.مشتریان.این.پروفیل.در.البرز.می.توانند.
محصوالت.مورد.نظر.خود.را.از.طریق.شرکت.پاسارگاد.تامین.کنند.

گفتنی.اســت،.ســبد.محصوالت.پروفیل.وین.کالس.شــامل.پروفیــل.4.حفره.

نانوتکنولوژی.ســری.60،.پروفیل.5.حفره.نانوتکنولوژی.سری.60،.پروفیل.کشویی.

جفت.ریل.سری.70،.پروفیل.کشویی.تک.ریل.سری.90،.کاورهای.آلومینیومی.رنگی.
و.....است.

  افتتاح انبار وین کالس در استان  البرز

پنجره.ایرانیان؛.فنســتر.هاوس.جهت.توزیع.و.فروش.محصوالت.به.سراسر.کشور.
نمایندگی.مجاز.اعطا.می.کند.

شرکت.آتا.پالســت.پیشــرو.پایتخت،.تولیدکننده.پروفیل.های..4.کاناله.سری.60.

فنســتر.هاوس.به.متقاضیان.واجد.شــرایط.جهت.توزیع.و.فــروش.محصوالتش.در.
سراسر.کشور.نمایندگی.اعطا.می.کند.

گفتنی.است،.شرکت.آتا.پالست.پیشــرو.پایتخت،.تولیدکننده.انواع.مقاطع.پروفیل.

فنستر.هاوس.)4.کانال.سری.60(.با.ضمانت.10.ساله.بیمه.ایران.و.گارانتی.15.ساله.
در.کشور.است.

  جذب نمایندگی توزیع پروفیل فنستر هاوس در سراسر کشور
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پنجره.ایرانیان؛.سازمان.نظام.مهندسی.کشور.در.برپایی.کارگاه.های.آموزشی.نهمین.
نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.نقش.فعالی.خواهد.داشت.

به.گزارش.ستاد.برگزاری.نمایشگاه،.حداقل.3.عنوان.از.عناوین.کارگاه.های.آموزشی.

نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.توسط.سازمان.نظام.مهندسی.
کشور.برگزار.خواهد.شد.

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.

  سازمان نظام مهندسی مجری کارگاه های آموزشی نمایشگاه در و پنجره تهران

پنجره.ایرانیان؛.شعبه.مازندران.شرکت.آتیه.صنعت.بارمان.افتتاح.شد.
شــرکت.آتیه.صنعت.بارمان.که.محصوالتی.مانند.سیلیکون،.سیلیکون.ماستیک.و.

فوم.با.برند.ســودال.بلژیک.را.به.مشــتریان.عرضه.می.کند،.برای.رفاه.حال.مشتریان.

مازندرانی.خود.شعبه.ای.را.در.این.استان.دایر.کرده.است..
شــرکت.آتیه.صنعت.بارمان.همچنین.موفق.به.کسب.عاملیت.فروش.محصوالت.
ســودال.بلژیک )SOUDAL(.در.شهر.مشهد.شد..دفتر.مرکزی.شرکت.آتیه.صنعت.
بارمان.واقع.در.کوی.نصر.تهران.و.شــعبه.1.در.بلوار.قرنی.مشهد.آماده.ارائه.خدمات.

به.تمامی.مشتریان.خواهد.بود.
گفتنی.است،.سودال.بلژیک.ازجمله.بزرگ.ترین.شرکت.های.تولیدکننده.چسب،.فوم.
و.محصوالت.شــیمیایی.در.دنیا.است.که.محصوالتش.را.به.130.کشور.ازجمله.ایران.

عرضه.می.کند.

  افتتاح آتیه صنعت بارمان شعبه مازندران

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.پنجره.آســا.به.منظور.پاسخ.به.نیازهای.مشتریان.و.دریافت.
نظرات.آنان.اقدام.به.راه.اندازی.نشریه.الکترونیکی.»پیک.آسا«.کرده.است.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.پنجره.آســا،.ازآنجاکه.شــرکت.

پنجره.آســا.خود.را.ملزم.به.جلب.رضایت.مشــتریان.و.پیگیری.درخواست.های.آنان.

می.دانــد،.واحد.روابط.عمومی.این.مجموعه.بر.اســاس.وظایف.ســازمانی،.نشــریه.

الکترونیک.»پیک.آســا«.را.به.عنوان.نخستین.نشــریه.الکترونیک.خود.جهت.توزیع.

منســجم.اطالعات.به.منظور.پاســخ.به.نیازهای.مشــتریان.و.دریافت.نظرات.آنان.
راه.اندازی.کرده.است.

توسعه.رســانه.ها.و.مسیرهای.ارتباطی.بســتر.جدیدی.از.روش.های.پاسخگویی.و.

اطالع.رسانی.را.فراهم.آورده.است،.ازآنجاکه.گزارش.دهی.و.ارتباط.مداوم.با.مشتریان.

جزء.وظایف.ذاتی.نهادها.و.ســازمان.های.خدماتی.و.تولیدی.محســوب.می.شود.و.در.

عرصه.های.مختلف.مورد.توجه.قرارگرفته.است،.مناسب.و.به.جا.است.تا.با.بهره.مندی.

از.روش.هــای.نوین،.این.نیاز.و.وظیفه.توســط.مجموعه.های.متعهــد.به.تامین.نیاز.

مشــتریان،.از.طریق.واحدهای.مستقل.ایجاد.و.اســتمرار.یابد..نشریات.الکترونیکی.

بخش.مغفول.مانده.صنعت.در.فضای.مجازی.اســت.که.با.این.کار.امید.می.رود.این.
کمبود.مرتفع.شود..

با.پیشــرفت.تکنولِوژی.و.ظهور.فناوری.های.جدید.که.موجب.ارتقا.کیفیت.زندگی.

بشــری.شده.اند،.انتظار.مخاطبان.نیز.به.پاســخگویی.افزایش.یافته.و.رفع.این.نیاز.و.
انتظار.می.بایست.از.طریق.بخش.های.مختلف.سازمان.ها.تامین.و.اجرا.شود.

.بر.همین.اســاس.»پیک.آســا«.به.دنبال.آن.اســت.تا.ضمن.ارائــه.اطالعات.و.

دســت.آوردهای.واحدهای.مختلف.شرکت.پنجره.آســا،.در.بخش.آموزش،.همیار.و.
همراه.مخاطبان.خود.باشد.

گفتنی.است،.این.نشــریه.در.فضای.مجازی.از.طریق.سایت.شرکت.و.شبکه.های.
مجازی.منتشر.و.در.اختیار.مخاطبان.و.خوانندگان.محترم.قرار.می.گیرد.

  راه اندازی نشریه الکترونیک »پیک آسا«
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پنجره.ایرانیان:.شرکت.پنجره.پاسارگاد.از.تمامی.صنعتگرانی.که.از.غرفه.این.شرکت.
در.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.البرز.بازدید.به.عمل.آوردند،.تقدیر.و.تشکر.کرد.

بــه.گزارش.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.پنجره.پاســارگاد،.تولیدکننده.در.و.پنجره.های.

یو.پی.وی.سی.در.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.البرز.که.از.5.تا.8.دی.ماه.96.در.مجموعه.
گلستان.گلشهر.کرج.برگزار.شد،.شرکت.داشت.

گفتنی.است،.پنجره.پاسارگاد.ضمن.تشکر.از.بازدیدکنندگان.این.نمایشگاه.ها،.آمادگی.
خود.را.برای.شروع.هر.نوع.همکاری.با.این.عزیزان.اعالم.داشته.است.

  قدردانی پنجره پاسارگاد از بازدیدکنندگان غرفه این شرکت در البرز

پنجره.ایرانیان؛.شهردار.و.اعضای.شورای.شهر.شیراز.از.هشتمین.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.
شیراز.بازدید.کردند.

حیدر.اسکندرپور،.شهردار.به.همراه.جمعی.از.اعضای.شورای.شهر.شیراز.روز.جمعه.1.دی.ماه.
96.از.هشتمین.نمایشگاه.مصالح،.تجهیزات.و.فناوری.های.ساختمان.شیراز.دیدن.کردند.

115.شــرکت.معتبر.داخلی.و.خارجی.در.قالب.450.غرفه.از.سراســر.کشــور.در.سه.سالن.

حافــظ،.بهار.و.نرگس.به.مدت.چهار.روز.به.ارائه.آخرین.دســتاورد.ها.و.خدمات.خود.پرداختند..

شــرکت.هایی.از.اســتان.های.فارس،.تهران،.یزد،.آذربایجان.شــرقی.و.غربی،.البرز،.اصفهان،.

قزوین.و.بوشهر.و.نمایندگان.محصوالتی.از.کشور.های.ایتالیا،.کره.جنوبی،.آلمان،.چین،.اسپانیا،.
اوکراین.و.ترکیه.در.این.نمایشگاه.حضور.داشتند.

گفتنی.است،.هشتمین.نمایشــگاه.مصالح،.تجهیزات.و.فناوری.های.ساختمان.از.28.آذرماه.
تا.1.دی.ماه.96.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.فارس.در.شهرک.گلستان.برپا.شد.

  بازدید شهردار و شورای شهر شیراز از نمایشگاه ساختمان

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.فناوری.داده.پویشــگر.در.نهمین.نمایشگاه.تخصصی.در.و.
پنجره.تهران.به.بازدیدکنندگان.تخفیف.های.ویژه.اعطا.می.کند.

شــرکت.فناوری.داده.پویشگر.در.نهمین.نمایشــگاه.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.

تخفیف.های.ویژه.ای.چون.به.روزرســانی.نرم.افزار.»طراح«.به.MasterWin،.ارائه.

رایگان.نســخه.موبایل،.یک.ســال.گارانتی.و.خدمات.پس.از.فروش.به.مشتریان.و.
بازدیدکنندگان.عرضه.می.کند.

نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.و.
از.ساعت.10.تا.18.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.
گفتنی.است،.شرکت.فناوری.داده.پویشگر.درزمینه.تهیه.و.تولید.انواع.نرم.افزارهای.

طراحی.و.محاسبه.ساخت.در.و.پنجره.دوجداره.در.کشور.فعالیت.می.کند.

MasterWin تخفیفات ویژه نمایشگاهی  
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پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.واناوین.حادثه.درگذشت.جمعی.از.هم.وطنانمان.در.حادثه.کشتی.
سانچی.را.تسلیت.گفت.

در.پیام.واناوین.آمده.اســت:حادثه.درگذشــت.جمعی.از.ملوانان.و.خدمه.ایرانی.کشــتی.
نفت.کش.سانچی.را.به.هم.وطنان.عزیز.و.خانواده.های.جان.باختگان.تسلیت.عرض.می.کنیم.

  تسلیت واناوین به حادثه کشتی نفت کش سانچی

پنجره.ایرانیان؛.پارس.یراق.پروفیل.محصوالت.جدیدی.را.که.در.روزهای.اخیر.تولید.و.به.

سبد.کاالیی.خود.اضافه.کرده.است،.در.نهمین.نمایشگاه.تخصصی.بین.المللی.در.و.پنجره.
تهران.عرضه.خواهد.کرد.

شــرکت.پارس.یراق.پروفیل.در.راستای.پیشــبرد.تولیدات.خود.در.زمینه.انواع.پروفیل.و.

ملزومات.دکوراتیو،.محصوالت.جدیدی.به.سبد.کاالی.خود.اضافه.کرده.است..پارس.یراق.

این.محصوالت.را.در.نهمین.نمایشگاه.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.از.13.تا.16.بهمن.ماه.
96.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.تهران.عرضه.می.کند.

انواع.پروفیل.ریل.کشویی،.پروفیل.توری.پرسان.مخصوص،.گل.های.دکوراتیو.خورشیدی.

و.شــاهین.طالیی.در.اندازه.های.مختلف.همچنین.گل.گلکسی.و.تاج.به.رنگ.های.مسی.و.

شــامپاینی.و.گل.شاهین.به.رنگ.های.مسی.و.نقره.ای.در.سایزهای.6.در.8.و.قطر.8.میل.

بــرای.پروفیل.های.مدادی.و.تاکوز.رزوین.ازجمله.محصوالت.جدیدی.هســتند.که.پارس.
یراق.پروفیل.به.بازار.عرضه.کرده.است.

گفتنی.است؛.شرکت.پارس.یراق.پروفیل،.در.زمینه.تولید.انواع.یراق.آالت.یو.پی.وی.سی،.

پروفیل.های.توری.ثابت،.لوالیی،.رولینگ،.پلیسه.و.پرسان.)سیستم.جدید.نصب.از.داخل(.و.

کلیه.پروفیل.ها.و.یراق.آالت.دکوراتیو،.انواع.کانکشن.فوالدی،.آلومینیومی،.زاماکی.و.انواع.

زاماک.تک.پیچ.و.دوپیچ،.عیار.لنگه،.انواع.گوشــه.اسپیسر،.زیر.شیشه.ثابت.و.قابل.تنظیم،.
انواع.ریل.کشویی،.گردگیر،.درپوش.آب،.عیار.لنگه.و.درپوش.پروفیل.فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.ماهد.آلومینیوم.در.پنجمین.نمایشــگاه.بین.المللی.آلومینیوم.
ایران.حضور.می.یابد.

شــرکت.ماهد.آلومینیوم.در.پنجمین.نمایشگاه.و.کنفرانس.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.
که.اردیبهشت.سال.آینده.در.هتل.المپیک.تهران.برگزار.می.شود.مشارکت.خواهد.داشت.
پنجمین.کنفرانــس.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.که.مهم.ترین.رویداد.صنعت.آلومینیوم.

کشور.است.امسال.با.حضور.چندین.شرکت.معتبر.خارجی.برگزار.می.شود.
پنجمین.کنفرانس.و.نمایشــگاه.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.از.4.تا.6.اردیبهشت.97.در.
هتل.المپیک.تهران.برگزار.مي.شود..گفتنی.است،.شرکت.ماهد.آلومینیوم.در.زمینه.تولید.

پروفیل.و.انواع.مقاطع.آلومینیومی.در.شهر.اراک.فعالیت.دارد.

  محصوالت جدید شرکت پارس یراق پروفیل در نمایشگاه تهران

  حضور ماهد آلومینیوم در نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ایران

پنجره.ایرانیان؛.تیتانیوم.دی.اکساید.دوپونت.R105.به.لیست.محصوالت.شرکت.
مقصود.اندیشه.صدر.اضافه.شد.

شــرکت.مقصود.اندیشــه.صدر.توزیع.کننده.انواع.پروفیــل.و.ملزومات.در.و.پنجره.

دوجداره.در.راســتای.کامل.کردن.ســبد.کاالیی.خود،.محصــول.جدید.تیتانیوم.دی.

اکســاید.دوپونت.R105 را.به.لیست.محصوالتش.افزوده.است..مشتریان.می.توانند.

برای.کسب.اطالعات.بیشتر.درباره.این.محصول.با.آقای.قربانی.مدیر.فروش.شرکت.
مقصود.اندیشه.صدر.تماس.بگیرند.

گفتنی.است،.شرکت.مقصود.اندیشه.صدر.توزیع.کننده.انواع.سطح.مقاطع.گالوانیزه،.

یراق.آالت،.ملزومات.شیشــه.دوجــداره،.پروفیل.در.و.پنجره.دوجــداره،.دوجداره.و.
یو.پی..وی.سی.و.آلومینیوم.است.

  محصول جدید در سبد کاالیی مقصود اندیشه صدر
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پنجره.ایرانیــان؛.حضور.شــرکت.های.اتو.یونکر.آلمان.و.فیوز.فرانســه.در.پنجمین.
کنفرانس.و.نمایشگاه.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.قطعي.شد.

پنجمین.کنفرانس.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.که.مهم.ترین.رویداد.صنعت.آلومینیوم.

کشــور.است.امسال.با.حضور.چندین.شرکت.معتبر.خارجی.برگزار.می.شود.که.تا.این.
 )Fives( آلمان.و.فیوز )otto junker(.لحظه.حضور.شــرکت.های.اتو.یونکــر

فرانسه.در.این.رویداد.قطعي.شده.است.
گفتنی.اســت،.پنجمین.کنفرانس.و.نمایشــگاه.بین.المللی.آلومینیوم.ایران.از.4.تا.6.

اردیبهشت.97.در.هتل.المپیک.تهران.برگزار.مي.شود.

  حضور اتو یونکر آلمان و فیوز فرانسه در نمایشگاه آلومینیوم ایران

پنجره.ایرانیان؛.تعدادی.از.صاحبان.صنایع.مستقر.در.شهرک.های.صنعتي.تهران.در.قالب.
تور.صنعتي.از.کارخانه.آلومینیوم.ایران.)ایرالکو(.بازدید.کردند.

در.این.بازدید.که.برخي.از.صاحبان.صنایع.مســتقر.در.شهرک.های.صنعتي.تهران.حضور.

داشتند.از.آخرین.فناوری.های.تولید.آلومینیوم.در.بزرگ.ترین.کارخانه.تولید.شمش.آلومینیوم.

ایران.)ایرالکو(.بازدید.به.عمل.آمد..پس..از.این.بازدید.و.در.جلسه.هم.اندیشی.یکي.از.مدیران.

مجموعه.ایرالکو.چگونگي.شــکل.گیری.و.فرایندهاي.تولید.محصول.شمش.آلومینیوم.این.
مجموعه.بزرگ.صنعتي.را.تشریح.کرد.

در.ادامــه.صاحبان.صنایع.به.معرفي.خــود.و.چگونگي.نحوه.همکاري.با.این.واحد.بزرگ.

صنعتــي.در.قالب.پیمانکاري.فرعــي.پرداختند..در.این.تور.بازدید.صنعتي.شــانزده.نفر.به.
نمایندگي.از.واحدهاي.صنعتي.متبوع.خود.حضور.داشتند.

گفتنی.اســت،.تورهاي.بازدید.صنعتي.با.حمایت.های.در.نظر.گرفته.شــده.توسط.شرکت.

شــهرک.های.صنعتي.اســتان.تهران.و.به.جهت.تبادل.اندیشــه.های.تولیــد،..ایجاد.زمینه.

پیمانکاري.فرعي،.آشــنایي.با.آخرین.دستاوردهاي.تولید.و.نحوه.تعامل.با.واحدهاي.صنعتي.
بزرگ.برگزار.می.شود.

  تور صنعتي بازدید از کارخانه ایرالکو برگزار شد

پنجره.ایرانیان؛.گروه.تولیدی.و.صنعتی.تجارت.در.تجارت.اوزل،.با.رویکرد.رفع.نیازهای.دیده.
نشده.صنعت.در.و.پنجره.کشورمان.وارد.بازار.خواهد.شد.

منوچهــر.قادریان.مهربانــی،.در.گفتگو.با.پنجره.ایرانیان،.ضمن.اعالم.خبر.تاســیس.گروه.

تولیدی.و.صنعتی.تجارت.در.تجارت.اوزل،.اظهار.داشت:.این.گروه.در.صدد.است.در.زمینه.هایی.

که.چندان.دیده.نشــده.است،.یکسری.محصوالت.و.خدمات.نوین.را.به.فعاالن.شریف.صنعت.

در.و.پنجره.کشــورمان.ارائه.دهد..مدیریت.گروه.تولیــدی.و.صنعتی.تجارت.در.تجارت.اوزل.

توضیح.بیشتری.در.خصوص.این.محصوالت.و.خدمات.نداد.و.از.عالقمندان.خواست.تا.منتظر.
اخبار.داغی.در.این.زمینه.که.به.زودی.از.طریق.پنجره.ایرانیان.اعالم.خواهد.شد.باشند.

  محصوالت و خدماتی نوین به زودی وارد بازار می شود

پنجره.ایرانیان:.شرکت.بازرگانی.دلتا.)بنادکوکی.(.نمایندگی.رسمی.یراق.آالت.GU.در.استان.
البرز.را.به..دست.آورد.

شرکت.بازرگانی.دلتا.که.در.زمینه.توزیع.و.پخش.انواع.ملزومات.و.یراق.آالت.ساخت.و.مونتاژ.

در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.در.استان.البرز.فعالیت.دارد،.موفق.شده.است.نمایندگی.

رســمی.یراق.آالت.GU..از.طرف.پرسان.صنعت.را.به.دست.آورد..به.گفته.مسئوالن.بازرگانی.

دلتــا،.به.دلیل.وجود.تقاضای.زیاد.مشــتریان.در.و.پنجره،.نمایندگــی.یراق.آالت.GU.که.از.

معروف.ترین.برندهای.آلمانی.یراق.آالت.در.و.پنجره.است،.در.کمال.شهر.کرج.راه.اندازی.شده.
است..گفتنی.است،.بازرگانی.دلتا،.نمایندگی.یراق.آالت.اروپایی.AXOR.را.نیز.در.اختیار.دارد.

 کسب نمایندگی GU توسط بازرگانی دلتا



12
ه.4

ـار
شم

...
.96

ن.
هم
..ب
هم.

ازد
ل.ی

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

ره 
نج

ت پ
صنع

ار 
خبـ

ا

67

پنجره.ایرانیان؛.در.نشســت.خبری.»انجمن.صنفی.کارفرمایــی.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.

ایران«.که.با.حضور.مدیران.انجمن.و.جمعی.از.اصحاب.رســانه.در.دفتر.انجمن.برگزار.شــد،.
تغییر.اسم.و.اساسنامه.انجمن.اعالم.شد.

نشســت.خبری.انجمن.صنفی.کارفرمایی.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.ایران.با.حضور.آقایان.

رضا.اخوان.دســتمالچی،.رئیس.هیات.مدیره.انجمن،.وحید.جاللی.پور،.دبیر.انجمن.و.چند.تن.

دیگر.از.اعضای.هیات.مدیره.انجمن.و.نیز.همکاران.رســانه.های.صنعتی.مرتبط،.روز.سه.شنبه.
12.دی.ماه.96.در.محل.دفتر.انجمن.برگزار.شد..

در.این.جلسه.که.به.دعوت.اعضای.هیات.مدیره.انجمن.صورت.گرفته.بود.تازه.ترین.اخبار.و.

اتفاقات.انجمن.به.منظور.پوشش.خبری.و.اطالع.رسانی.به.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.بیان.شد..

وحید.جاللی.پور.در.این.نشســت.از.تغییر.اسم.و.اساســنامه.انجمن.خبر.داد..اسم.انجمن.از.

»انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.ایران«.بــه.»انجمن.صنفی.کارفرمایی.

تولیدکنندگان.در.و.پنجره.ایران«.تغییر.یافت..بدین.ترتیب.این.انجمن.کل.صنعت.در.و.پنجره.

و.نمای.کشورمان.را.پوشــش.خواهد.داد.و.ازاین.پس.تمامی.صنعتگران.و.تولیدکنندگان.در.و.
پنجره.سراسر.کشور.می.توانند.به.عضویت.این.انجمن.درآیند.

بر.اســاس.تغیرات.انجام.شــده.تعداد.اعضــای.هیات.مدیره.از.5.به.7.نفــر.افزایش.یافت..

همچنیــن.اعضای.انجمن.که.پیش.ازاین.در.دودســته.با.عنوان.عضــو.اصلی.و.عضو.حامی.

شناخته.می.شدند.از.این.به.بعد.همه.به.عنوان.عضو.اصلی.خواهند.بود.و.عضو.حامی.که.شامل.

صنایع.مرتبط.و.تامین.کنندگان.مواد.و.ملزومات.در.و.پنجره.می.شد،.در.اساسنامه.جدید.دیگر.
وجود.ندارد.

گفتنی.اســت،.مشروح.مذاکرات.و.اخبار.این.جلســه.در.همین.شماره.نشریه.پنجره.ایرانیان.
منتشر.خواهد.شد.

پنجره.ایرانیــان؛.کارگاه.تئوری.»آموزش.یراق.آالت.خاص.و.بازشــوهای.با.کاربرد.

خاص.در.صنعت.ســاختمان«.دی.ماه.96.در.دفتر.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.
ایران.برگزار.شد.

کمیته.آموزش.انجمن.صنفی.کارفرمایی.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.ایران.بر.اساس.

تقویم.آموزشــی.سالیانه.و.در.راستای.رشــد.و.ارتقاء.دانش.فنی.اعضا،.کالس.تئوری.

»آموزش.یراق.آالت.خاص.و.بازشوهای.با.کاربرد.خاص.در.صنعت.ساختمان«.را.در.

روز.سه.شــنبه.12.دی.ماه.96.برگزار.کرد..این.کالس.با.حضور.مدرس.دوره،.مهندس.
بداغی.از.مجموعه.پرسان.صنعت.از.ساعت.15.تا.18.در.دفتر.انجمن.برگزار.شد.

گفتنی.اســت،.در.پایان.دوره.از.طرف.انجمن.صنفی.کارفرمایی.تولیدکنندگان.در.و.
پنجره.ایران،.به.تمامی.شرکت.کنندگان.گواهی.فنی.مربوطه.اهدا.شد.

پنجره.ایرانیان؛.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان،.نما،.سازه.و.تکنولوژی.های.

نوین.اســفندماه.1396.در.محل.دائمي.نمایشــگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.
خواهد.شد.

نمایشــگاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان،.نما،.سازه.و.تکنولوژی.های.نوین.از.2.تا.5.

اســفندماه.1396.در.محل.دائمي.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.خواهد.شد..

هدف.از.برگزاري.این.نمایشــگاه.معرفي.سیستم.های.نوین.ساختماني.و.فناوری.های.

ســاخت.است.و.به.منظور.نیل.به.هدف.ارتقاء.فناوري.ســاخت.ساز.در.کشور.از.کلیه.

دســت.اندرکاران.این.حوزه.جهت.ارائه.دستاوردها.و.نوآوری.های.ساختماني.دعوت.به.
عمل.می.آید.

  تغییر اسم و اساسنامه انجمن تولیدکنندگان در و پنجره ایران

  برگزاری دوره آموزشی در دفتر انجمن در و پنجره ایران

  نمایشگاه صنعت ساختمان و تکنولوژی های نوین اسفندماه 96
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پنجره.ایرانیان؛.شرکت.شیناسازه.آریانا.شیشه.های.سانرژی.را.به.بازار.عرضه.می.کند.
به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.اطالعیه.شــرکت.شیناســازه،.شیشــه.های.ســانرژی.
)سان.انرژی(.که.به.خاطر.ظاهر.فوق.العاده.و.راحتی.بصری.مشهور.هستند،.بازتاب.نور.با.گستره.
.)Hard-Coated(.رنگی.وسیع.در.سطح.پایین.دارند..این.گستره.از.شیشه.با.پوشش.سخت
با.کنترل.نور.خورشید.)نوع.A.طبق.آیین.نامه.EN1096-1(.راحتی.بصری.خوبی.را.با.تلفیق.
عملکرد.low.E.)پایین.U.value(.و.خصوصیات.کنترل.نور.خورشــید.باال.)ضریب.انتقال.

نور.خورشید.پایین(.تضمین.می.کند.
این.شیشه.همچنین.به.آرشیتکت.ها.و.تولیدکنندگان.شیشه.امکان.خالقیت.فراوانی.می.دهد.
تا.از.یک.شیشــه.به.چند.طریق.استفاده.کنند؛.شیشــه.تک.جداره،.در.و.پنجره.های.دو.و.سه.
جداره،.لمینیت،.خم،.ســخت.شــده،.لعابی.و.غیره..به.دلیل.تکنولوژی.پیرولیتیک،.این.طیف.
متفاوت.از.انواع.شیشه،.عملکرد.نوری،.انرژی.و.عایق.گرمایشی.خوبی.ایجاد.می.کند.و.فرآوری.
آسانی.دارد.)تکنولوژی.پیرولیتیک.عبارت.است.از.پروسه.صنعتی.درهم.شکستن.مولکول.های.

بزرگ.پالستیک.یا.الستیک.به.مولکول.های.کوچک.تر.روغن،.گاز.و.کربن.سیاه(.
از.دیگر.مزایای.شیشــه.های.سانرژی.می.توان.به.موارد.زیر.اشاره.کرد:.دوام.در.انبار.به.مدت.
.W/SqmK 1,8.این.شیشــه.U-Value.مقدار.،Low.E.نامحدود؛.به.دلیل.ویژگی.های
است.و.می.توان.آن.را.با.شیشــه.low E.ثانویه.به.منظور.کاهش.بیشتر.U-Value.ترکیب.
کرد.)هر.چه.U-Value.پایین.تر.باشــد.راحتی.بصری.بیشتر.است(؛.شیشه.سانرژی.به.دلیل.

ضریب.انتقال.نور.خورشیدی.پایینی.که.دارد.هزینه.های.تهویه.هوا.را.کاهش.می.دهد.
این.شیشه.برای.کاربری.بیرونی.ازجمله.نماهای.ساختمان.های.اداری،.تجاری،.مسکونی.و....
مناسب.اســت.و.می.توان.در.تمامی.پروژه.های.بزرگ.و.کوچک.ساختمان.سازی.از.شیشه.های.

سانرژی.استفاده.کرد.
گفتنی.اســت،.شرکت.شیناسازه.آریانا.در.زمینه.بازرگانی.یراق.آالت.و.تجهیزات.شیشه.و.نما.

فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیــان؛.شــرکت.زیبا.پن.صنعت.جشــنواره.فــروش.زمســتانه.در.و.پنجره.های.
یو.پی..وی..سی.برگزار.می.کند.

بنا.به.اخباری.که.از.ســوی.شــرکت.زیبا.پن.صنعت.در.اختیــار.پنجره.ایرانیان.قرار.گرفت،.

این.شــرکت.تازه.ترین.محصوالت.خود.را.در.جشنواره.فروش.زمستانه.عرضه.می.کند..در.این.

جشنواره.که.تا.پایان.اسفندماه.1396.ادامه.خواهد.داشت.محصوالت.در.و.پنجره.یو.پی..وی..سی.
شرکت.زیبا.پن.صنعت.با.شرایط.ویژه.در.اختیار.خریداران.قرار.خواهد.گرفت.

گفتنی.اســت،.شــرکت.زیبا.پن.صنعت.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.در.تهران.
فعالیت.دارد.

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.شینا.سازه.آریانا،.اقدام.به.راه.اندازی.سایت.جامع.فروش.شیشه.و.
تجهیزات،.یراق.آالت.شیشه.و.نما.کرده.است.

فروشــگاه.اینترنتی.محصوالت.شــرکت.شینا.ســازه.آریانا.با.اطمینان.کامل.نسبت.به.

اصالــت.کاال.و.محصوالتی.متنوع.و.بدون.نیاز.به.پرداخت.حضوری.آماده.ارائه.خدمات.به.

عموم.هم.وطنان.است..تمامی.محصوالت.ارائه.شده.در.فروشگاه.اینترنتی.شیناسازه.دارای.

گارانتی.رســمی.تولیدکننده.هستند.و.ارسال.کاال.همراه.با.بیمه.نامه.به.تمامی.نقاط.کشور.
صورت.می.گیرد.

گفتنی.اســت،.شــرکت.شــینا.ســازه.آریانا.در.زمینه.بازرگانی.تجهیزات.شیشه،.نما.و.
یراق.آالت.فعالیت.می.کند.

  عرضه شیشه های سانرژی توسط شیناسازه آریانا

  جشنواره فروش زمستانه زیبا پن صنعت

  راه اندازی فروشگاه اینترنتی شینا سازه
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پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.مارال.پروفیل.ارس.به.واجدان.شــرایط.از.سراســر.کشور.
نمایندگی.فروش.محصوالت.پروفیل.کامپوزیتی.اعطا.می.کند.

شرکت.مارال.پروفیل.ارس.تولیدکننده.جدیدترین.پروفیل.های.در.و.پنجره.به.صورت.

کامپوزیتــی.برای.اولین.بار.در.ایران،.به.شــرکت.های.متقاضــی،.نمایندگی.فروش.

اعطا.می.کنــد..این.پروفیل.ها.به.صورت.کامپوزیتی.و.با.آلومینیوم.و.یو.پی..وی..ســی.
ترمال.بریک.شده.ساخته.شده.است..

در.پنجره.های.تولیدشده.با.این.پروفیل.دو.طرف.آلومینیوم،.گالوانیزه.حذف.شده.

و.زوار.آلومینیــوم.45.درجه.به.کار.رفته.اســت..پروفیل.هــای.کامپوزیتی.ترکیبی.

یو.پی.وی.ســی.ـ.آلومینیوم.برای.اولین.بار.در.ایران.با.تنوع.رنگ.در.هر.دو.طرف.
عرضه.می.شوند.

گفتنی.اســت،.شــرکت.مارال.پروفیل.ارس.تولیدکننــده.پروفیل.های.آلومینیومی.

اختصاصی.و.ترمال.بریک،.پروفیل.های.کامپوزیتی.و.پنجره.های.دوجداره.ترمالبریک.
در.کشور.است.

  مارال پروفیل ارس نمایندگی فروش اعطا می کند

پنجره.ایرانیان؛.رئیس.انجمن.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.در.و.پنجره.ایران.با.بیان.اینکه.

ســهم.مالیات.در.تامین.بودجه.کشــور.بر.دوش.نحیف.تولیدکنندگان.است،.گفت:.اختصاص.
بودجه.به.تولید.ملی.شدنی.نیست.

به.گزارش.فارس،.حســین.طوسی.در.جریان.ارائه.بودجه.ســال.1397.به.مجلس.شورای.
اسالمی.اظهار.کرد:.اختصاص.بودجه.به.تولید.ملی.شدنی.نیست.

وی.ادامه.داد:.سابقه.داریم.رقمی.را.که.از.طرح.هدفمندی.یارانه.ها.به.تولید.اختصاص.داشت،.
یک.ریال.آن.هم.به.تولید.تعلق.نگرفت.

رئیس.انجمن.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.در.و.پنجره.ایران.بــا.تاکید.بر.اینکه.حداقل.

انتظار.ما.این.اســت.که.در.ترکیب.بودجه.سهم.باالیی.که.از.طریق.مالیات.برای.تامین.بودجه.

اختصاص.پیدا.کرده.اســت.و.درصد.باالی.این.مالیات.از.بنگاه.های.تولیدی.اخذ.می.شود.نگاه.

ویژه.به.آن.شود،.افزود:.این.بنگاه.ها.شرکت.های.شفافی.هستند.و.باید.توسعه.و.عدالت.مالیاتی.
ایجاد.شود.

طوســی.با.اشــاره.به.اینکه.حداقل.بار.عمده.این.نوع.مالیات.و.سهم.آن.در.بودجه.بر.دوش.

نحیف.تولیدکنندگان.نباشــد،.تصریح.کرد:.این.حداقل.انتظار.ما.از.دولت.و.مجلس.در.جریان.
بررسی.و.تصویب.بودجه.97.است.

وی.با.بیان.اینکه.بسیاری.از.موسسات.مالی.و.شرکت.های.تولیدی.در.کشور.مالیات.پرداخت.
نمی.کننــد،.اظهــار.کرد:.درنتیجه.بار.ســهم.مالیات.در.تامین.بودجه.کشــور.بر.دوش.نحیف.

تولیدکنندگان.است.که.باید.رفع.شود.

  گالیه رئیس انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی در و پنجره ایران

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.کیمیا.صنعت.شیما.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.و.پنجره.

دعوت.کرده.تا.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.شرکت.در.سالن.
شماره.40A.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.کیمیا.صنعت.شــیما.واردکننــده.مواد.مصرفی.

شیشــه.های.دوجــداره،.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دســت.آوردهای.خــود.در.نهمین.

نمایشــگاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.

در.و.پنجــره.تهــران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.و.از.ســاعت.9.تــا.17.در.محل.دائمی.
نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.شرکت.کیمیا.صنعت.شیما.درزمینه.واردات.مواد.مصرفی.شیشه.های.دوجداره.

از.قبیل.چســـب.پلی.سـولفاید.)دوجزئی(،.مولکـوالرســـیو.)تمامی.سایزها(،.اسپیسر.)تمامی.
سایزها(،.بوتیل،.چسب.هات.ملت،.کرنر.)گوشه(،.سوپاپ،.کانکتور.و....فعالیت.می.کند.

  از غرفه کیمیا صنعت شیما دیدن کنید
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پنجره.ایرانیان؛.شرکت.نما.گستر.دیبا.اسپانسر.کارگاه.های.آموزشی.نهمین.نمایشگاه.
بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.شد.

.بنا.بر.اعالم.ستاد.برگزاری.نهمین.نمایشگاه.تخصصی.در.و.پنجره.تهران،.شرکت.

نما.گستر.دیبا،.تولیدکننده.پنجره.های.دوجداره.آلومینیوم،.حامی.برگزاری.کارگاه.های.

آموزشــی.این.نمایشگاه.شده.اســت..با.توجه.به.نقش.ویژه.کارگاه.های.آموزشی.در.

تقویت.بنیه.علمی.نمایشگاه.ها،.حمایت.شرکت.کنندگان.نمایشگاه.از.این.کارگاه.های.

آموزشی.از.اهمیت.بســیار.زیادی.برخوردار.است.و.امتیازات.ویژه.ای.به.منظور.معرفی.

هرچه.بهتر.حامیان.به.مخاطبین.نمایشــگاه.به.این.شــرکت.ها.تعلق.خواهد.گرفت..

امســال.حامیان.کارگاه.های.آموزشــی.از.تمامی.آیتم.های.اصلی.ویژه.اسپانسرهای.
نمایشگاه.ها.برخوردار.خواهند.بود.

گفتنی.است،.نهمین.نمایشــگاه.تخصصی.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.

پنجره.ایرانیان؛.عناوین.کارگاه.هاي.آموزشي.نهمین.نمایشگاه.بین.المللي.در.و.پنجره.و.صنایع.
وابسته.تهران.اعالم.شد.

کارگاه.های.آموزشی.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.به.شرح.
زیر.اعالم.شده.است:

ـ.آشنایی.با.در.و.پنجره.استاندارد.و.برچسب.انرژی.پنجره
ـ.راهکارهای.بهینه.ســازی.مصرف.ســوخت.در.تاسیسات.گرمایشــی.و.تاسیسات.

سرمایشی.ساختمان
ـ.معرفی.طرح.های.ماده.12.قانون.رفع.موانع.تولید.شرکت.بهینه.سازی.مصرف.سوخت

ـ.کلیات.مبحث.12.مقررات.ملی.ساختمان
به.گزارش.ســتاد.برگزاری.نمایشــگاه،.چند.عنوان.از.عناوین.کارگاه.های.آموزشی.نهمین.
نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.توسط.سازمان.نظام.مهندسی.کشور.برگزار.

خواهد.شد.
گفتنی.اســت،.نهمین.نمایشــگاه.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.

  نما گستر دیبا حامی کارگاه های آموزشی در نمایشگاه در و پنجره تهران 

  عناوین کارگاه های آموزشی نمایشگاه تهران اعالم شد

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.نوید.تجارت.آرسام)KALE KILIT(..اسپانسر.کارگاه.های.
آموزشی.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.شد.

.بنا.بر.اعالم.ستاد.برگزاری.نهمین.نمایشگاه.تخصصی.در.و.پنجره.تهران،.شرکت.

نوید.تجارت.آرسام.دفتر.مشترک.المنافع.شــرکت.کاله.کیلیت.ترکیه.در.ایران.حامی.

برگزاری.کارگاه.های.آموزشــی.این.نمایشــگاه.شده.اســت..با.توجه.به.نقش.ویژه.

کارگاه.های.آموزشــی.در.تقویت.بنیه.علمی.نمایشــگاه.ها،.حمایت.شرکت.کنندگان.

نمایشــگاه.از.این.کارگاه.های.آموزشــی.از.اهمیت.بســیار.زیادی.برخوردار.است.و.

امتیازات.ویژه.ای.به.منظور.معرفی.هرچه.بهتر.حامیان.به.مخاطبین.نمایشــگاه.به.این.
شرکت.ها.تعلق.خواهد.گرفت.

گفتنی.است،.نهمین.نمایشــگاه.تخصصی.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.

  کاله کیلیت حامی کارگاه های آموزشی نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره.ایرانیان؛.آساش.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.و.پنجره.دعوت.کرده.

تا.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.شــرکت.در.سالن.
شماره.31B.غرفه.19A.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.آساش.ترکیه،.تولیدکننده.مقاطع.مختلف.

آلومینیومی.در.و.پنجره،.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دستاوردهای.خود،.ارتباط.

رودررو.با.مشــتریان.و.درک.نیازها.و.خواســته.هاي.مشــتریان.ایرانــي،.و.نیز.تبادل.

اطالعات.و.انتقال.دانش.روز.در.زمینه.سیستم.فاساد،.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.
تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد.

.نهمین.نمایشــگاه.تخصصی.و.بین.المللی.در.و.پنجره.تهــران.از.تاریخ.13.تا.16.

بهمن.ماه.96.و.از.ســاعت.9.تا.17.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.بین.المللی.تهران.
برگزار.می.شود.

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

  از غرفه آساش دیدن کنید

پنجره.ایرانیــان:.شــرکت.نویــد.تجارت.آرســام.نماینــده.انحصــاری.و.دفتر.

مشترک.المنافع.کاله.کیلیت.ترکیه.در.ایران،.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.

در.و.پنجره.و.ســاختمان.دعوت.کرده.اســت.تا.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.

تخصصی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.شرکت.در.سالن.44.)خلیج.فارس(.غرفه.
9.بازدید.کنند.

به.گزارش.خبرنگار.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.نوید.تجارت.آرسام.جهت.

عرضه.محصوالت.و.آخرین.دســتاوردهای.خود.در.زمینه.یراق.آالت.در.و.پنجره.و.

قفل.های.هوشمند،.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.و.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.
حضور.دارد..

نهمین.نمایشــگاه.تخصصی.و.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.تاریخ.13.تا.16.

بهمن.ماه.1396.و.از.ســاعت.9.تا.17.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.بین.المللی.
تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.شرکت.نوید.تجارت.آرسام.از.ســال.2013.میالدی.عضو.گروه.
بین.المللی.کاله.و.دفتر.مشترک.المنافع.کاله.کیلیت.ترکیه.در.ایران.است.

  از غرفه کاله کیلیت دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.تور.آســا.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.و.پنجره.دعوت.

کرده.تا.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.شرکت.در.سالن.شماره.
40.غرفه.1.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.تور.آسا.جهت.عرضه.دو.محصول.جدید.و.آخرین.
دست.آوردهای.خود.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..
نهمین.نمایشگاه.تخصصی.و.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.و.

از.ساعت.9.تا.17.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.
گفتنی.است،.شرکت.تور.آسا.در.زمینه.تولید.انواع.توری.پلیسه.و.رولینگ.و.توزیع.مواد.اولیه.

و.ملزومات.ساخت.توری.در.کشور.فعالیت.می.کند.

  از غرفه تور آسا دیدن کنید
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پنجره.ایرانیــان؛.بازرگانی.عادل.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.و.پنجره.دعوت.

کرده.تا.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.شــرکت.در.سالن.
شماره.44B.غرفه.8A.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشریه.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.بازرگانی.عادل.واردکننده.دکوراتیو،.اتصاالت.

و.ملزومات.شیشــه.و.تولیدکننده.کانکتورهای.فلزی،.جهــت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.

دست.آوردهای.خود.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..

نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.و.از.ساعت.9.
تا.17.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.است،.شرکت.بازرگانی.عادل.در.زمینه.واردات.انواع.دکوراتیو،.اتصاالت.و.ملزومات.

شیشه،.تولید.کانکتورهای.فلزی.و.عرضه.اسپیسر،.بوتیل،.پلی.سولفات،.سیلیکون،.ماستیک.
و....در.کشور.فعالیت.می.کند.

  از غرفه بازرگانی عادل دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.کیمیاگر.از.کلیه.فعــاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.و.پنجره.دعوت.

کرده.تا.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.شرکت.در.سالن.شماره.
38.غرفه.6A.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.کیمیاگر.جهت.عرضــه.محصوالت.و.آخرین.

دســت.آوردهای.خود.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..

نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.از.ســاعت.9.

تا.17.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود..گفتنی.است،.شرکت.

کیمیاگر.نماینده.شــرکت.Akdeniz.Kimya.)تولیدکننده.انواع.استابیالیزر.و.افزودنی.های.

صنایع.پی.وی.ســی(.در.ایران.و.ارائه.کننده.خدمات.فنی.و.مهندسی.و.مشاوره.درزمینه.تولید.و.
راه.اندازی.خطوط.و.همچنین.بهینه.سازی.فرموالسیون.است.

  از غرفه کیمیاگر دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.نستروند.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.و.پنجره.

دعوت.کرده.تا.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.شرکت.
در.سالن.شماره.40A.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.قالب.سازی.و.تزریق.پالستیک.نستروند،.

جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دست.آوردهای.خود.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.

تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..گفتنی.اســت،.شــرکت.نستروند.در.زمینه.
ساخت.محصوالت.پالستیکی،.قالب.سازی.و.تزریق.پالستیک.فعالیت.می.کند.

  از غرفه نستروند دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.زرین.پارس.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.و.پنجره.دعوت.

کرده.تا.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.شرکت.در.سالن.شماره.
35.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشریه.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.زرین.پارس.ارائه.دهنده.ماشین.آالت.و.مواد.اولیه.

لمینیــت.پروفیل.های.در.و.پنجــره،.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.

در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..نهمین.نمایشــگاه.

بین.المللــی.در.و.پنجره.تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.و.از.ســاعت.9.تا.17.در.محل.
دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.شــرکت.زرین.پارس.در.زمینه.فروش.ماشــین.آالت.و.مواد.اولیه.)چسب.و.
روکش(.لمینیت.پروفیل.های.در.و.پنجره.در.کشور.فعالیت.می.کند.

  از غرفه زرین پارس دیدن کنید
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پنجره.ایرانیان؛.شرکت.CLOMEA.ایتالیا.از.کلیه.فعاالن.و.عالقمندان.صنعت.

در.و.پنجره.دعوت.کرده.است.تا.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.

از.غرفه.این.شــرکت.در.ســالن.44.)خلیج.فارس(.طبقه.همکف،.غرفه.شماره.8.
بازدید.کنند.

شــرکت.CLOMEA.ایتالیا.جهت.عرضه.آخرین.دســتاوردهای.خود.در.نهمین.

نمایشــگاه.تخصصی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابســته.تهران.مشــارکت.کرده.اســت..

نمایشگاه.مذکور.از.تاریخ.13.الی.16.بهمن.ماه.1396.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.
بین.المللی.تهران.از.ساعت.9.تا.17.پذیرای.بازدیدکنندگان.محترم.می..باشد.

شایان.ذکر.اســت،.شــرکت.CLOMEA.ایتالیا.یکی.از.بزرگترین.تولیدکنندگان.
ماشین.آالت.ساخت.در.و.پنجره.و.نما.در.دنیا.به.شمار.می.آید.

  از غرفه ابزارسازی زمانی دیدن کنید

  از غرفه CLOMEA ایتالیا دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.مارال.پروفیل.ارس.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.

و.پنجره.دعوت.کرده.تا.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.
این.شرکت.در.سالن.شماره.38.غرفه.8.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.مارال.پروفیل.ارس.تولیدکننده.جدیدترین.

پروفیل.هــای.در.و.پنجره.به.صورت.کامپوزیتی.برای.اولین.بار.در.ایران،.جهت.عرضه.

محصــوالت.جدید.و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.
تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..

در.پروفیل.های.کامپوزیتی.ساخته.شــده.با.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.سی.ترمال.بریک،.

گالوانیزه.حذف.شده.و.زوار.آلومینیوم.45.درجه.به.کار.رفته.است..این.پروفیل.ها.که.با.

Ersaş Alüminyum(..ترکیه.برای. مشــارکت.و.همکاری.شرکت.اِرساش)
اولین.بار.در.ایران.تولید.شده.با.تنوع.رنگ.در.هر.دو.طرف.به.بازار.عرضه.می.شوند.

گفتنی.اســت،.نمایشگاه.در.و.پنجره.تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.1396.از.ساعت.9.

تا.17.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.شده.و.پذیرای.کلیه.عالقه.مندان.
و.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.می.باشد..

  از غرفه مارال پروفیل ارس دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.گروه.صنعتی.ابزارسازی.زمانی.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.

در.و.پنجره.دعوت.کرده.تا.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.
این.شرکت.در.سالن.خلیج.فارس.44B.غرفه.11.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشریه.پنجره.ایرانیان،.ابزارســازی.زمانی.تولیدکننده.ابزارآالت.مختلف.

تولید.در.و.پنجره،.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.در.نهمین.

نمایشــگاه.بین.المللــی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..نهمین.نمایشــگاه.

بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.از.ســاعت.9.تا.17.در.
محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.ابزارسازی.زمانی.در.زمینه.تولید.ابزارآالت.مختلف.تولید.در.و.پنجره.
در.شهرک.صنعتی.امیرکبیر.اصفهان.فعالیت.می.کند..

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.صنایع.عایق.پالســت.)وین.کالس(.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.

صنعت.در.و.پنجره.دعوت.کرده.تا.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.
این.شرکت.در.سالن.شماره.35.غرفه.11.و.12.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.صنایع.عایق.پالســت.تولیدکننده.پروفیل.های.

یو.پی.وی.ســی.با.نام.تجاری.وین.کالس،.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دست.آوردهای.

خود.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..نهمین.نمایشگاه.

بین.المللــی.در.و.پنجره.تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.و.از.ســاعت.9.تا.17.در.محل.
دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.است،.شرکت.وین.کالس.با.دو.غرفه.مجزا.و.با.حضور.نمایندگان.خود.از.سراسر.کشور.
پذیرای.بازدیدکنندگان.خواهد.بود.

  از غرفه وین کالس دیدن کنید
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پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.ماک.ماشــین.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.و.

پنجره.دعوت.کرده.تا.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.
شرکت.در.سالن.44.)خلیج.فارس(.طبقه.همکف.غرفه.1.و.2.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.ماک.ماشین.جهت.عرضه.محصوالت.

و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.
تهران.حضور.دارد..

گفتنی.است،.شرکت.ماک.ماشین.درزمینه.تولید.و.عرضه.ماشین.آالت.ساخت.در.و.
پنجره.در.کشور.فعالیت.می.کند.

  از غرفه ماک ماشین دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.آتا.پالســت..پیشرو..پایتخت،.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.

و.پنجره.دعوت.کرده.تا.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.
شرکت.در.سالن.38.غرفه.3.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.آتا.پالست..پیشــرو..پایتخت،.تولیدکننده.

پروفیل.فنســتر.هاوس.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.در.

نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..گفتنی.است،.

شرکت.آتا.پالست..پیشرو..پایتخت.درزمینه.تولید.پروفیل.یو.پی..وی..سی.با.نام.تجاری.
فنستر.هاوس.در.کشور.فعالیت.می.کند.

  از غرفه آتا پالست  پیشرو پایتخت دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.پارس.یراق.پروفیل.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.

در.و.پنجره.دعوت.کرده.تا.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.
این.شرکت.در.سالن.40A.غرفه.13B.بازدید.کنند.

بــه.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.پارس.یراق.پروفیــل.جهت.عرضه.

محصوالت.و.آخرین.دســتاوردهای.خود.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.در.

و.پنجره.تهران.حضور.دارد..نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.تاریخ.

13.تا.16.بهمن.ماه.96.و.از.ساعت.9.تا.17.در..محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.
تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.شــرکت.پارس.یراق.پروفیل.درزمینه.تولید.انواع.یراق.آالت.یو.پی.
وی.ســی.پروفیل.های.توری.ثابت،.لوالیی،.رولینگ،.پلیسه.و.پرسان.)سیستم.جدید.
نصــب.از.داخل(.و.کلیــه.پروفیل.ها.و.یراق.آالت.دکوراتیو.انواع.کانکشــن.فوالدی،.

آلومینیومی،.زاماکی.و.انواع.زاماک.تک.پیچ.و.دوپیچ،.عیار.لنگه،.انواع.گوشــه.اسپیسر،.

زیر.شیشه.ثابت.و.قابل.تنظیم،.انواع.ریل.کشویی،.گردگیر،.درپوش.آب،.عیار.لنگه.و.
درپوش.پروفیل.فعالیت.می.کند.

  از غرفه پارس یراق پروفیل دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.همپار.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.و.پنجره.دعوت.کرده.اســت.

تا.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.شرکت.در.سالن.شماره.38.
بازدید.کنند.

به.گــزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.همپــار.تولیدکننده.انواع.اســتابیالیزرهای.

پی.وی..ســی،.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.در.نهمین.نمایشــگاه.
بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد.

گفتنی.است،.شــرکت.همپار.تولیدکننده.انواع.اســتابیالیزرهای.پی.وی.سی.با.مشارکت.و.
تحت.لیسانس.برلوخر.آلمان.در.کشور.است.

  از غرفه همپار دیدن کنید
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پنجره.ایرانیان؛.گروه.تحقیق.و.توســعه.شــرکت.آلوم.کار.دینه.)آلوکــد(،.از.کلیه.فعاالن.و.

عالقه.منــدان.صنعت.در.و.پنجره.دعوت.کرده.تا.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.
تهران.از.غرفه.این.شرکت.در.سالن.31A،.غرفه.شماره.7.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.آلوم.کار.دینه،.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.

دســت.آوردهای.خود.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..

نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.و.از.ساعت.9.
تا.17.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.شــرکت.آلوکد.درزمینه.تولید.در.و.پنجره.و.اجرای.انواع.نمای.آلومینیومی.در.
کشور.فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیــان؛.ایتالی.پن.از.کلیه.فعــاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.و.پنجره.دعوت.کرده.

تا.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.شــرکت.در.سالن.شماره.
35.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.سپید.پروفیل.پیام.تولیدکننده.پروفیل.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.ســی.با.برند.تجاری.ایتالی.پن،.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دست.آوردهای.

خود.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللــی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضــور.دارد..نهمین.

نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.و.از.ساعت.9.تا.17.
در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.است،.شرکت.سپید.پروفیل.پیام.در.زمینه.تولید.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.
محصول.مشترک.ایران.و.ایتالیا.با.برند.تجاری.ایتالی.پن.در.کشور.فعالیت.می.کند.

  از غرفه ایتالی پن دیدن کنید

  از غرفه آلوکد دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.پایندژ.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.و.پنجره.دعوت.کرده.

تا.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.شرکت.در.سالن.44B غرفه.
22.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.پاینــدژ،.جهت.عرضه.محصــوالت.و.آخرین.

دســت.آوردهای.خود.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..

نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.و.از.ساعت.9.
تا.17.در..محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

.گفتنی.اســت،.شــرکت.پایندژ.درزمینه.تولید.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.در.کشور.
فعالیت.می.کند.

  از غرفه پروفیل پایندژ دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.تکنما.پی.وی.سی.سپاهان.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.و.

پنجره.دعوت.کرده.تا.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.شرکت.
در.سالن.شماره.38.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.تکنما.پی.وی.سی.سپاهان.تولیدکننده.پروفیل.های.

یو.پی.وی.ســی.با.نام.تجاری.واناوین،.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دست.آوردهای.خود.

در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..نهمین.نمایشــگاه.

بین.المللــی.در.و.پنجره.تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.و.از.ســاعت.9.تا.17.در.محل.
دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.شــرکت.تکنما.پی.وی.ســی.ســپاهان.درزمینه.تولید.پروفیــل.در.و.پنجره.
یو.پی..وی..سی.با.نام.تجاری.واناوین.در.کشور.فعالیت.می.کند.

  از غرفه واناوین دیدن کنید



12
ه.4

ـار
شم

...
.96

ن.
هم
..ب
هم.

ازد
ل.ی

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

ره 
نج

ت پ
صنع

ار 
خبـ

ا

76

پنجره.ایرانیــان؛.شــرکت.بهین.ســامان )iwindoor2.0(، از.کلیــه.فعاالن.و.

عالقه.منــدان.صنعت.در.و.پنجره.دعوت.کرده.تا.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.
پنجره.تهران.از.غرفه.این.شرکت.در.سالن.35.غرفه.8.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.بهین.سامان،.عرضه.کننده.نرم.افزار.طراحی.

و.محاســبات.در.و.پنجــره.iwindoor2.0.جهــت.عرضه.محصــوالت.و.آخرین.

دست.آوردهای.خود.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.

دارد..نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهــران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.
و.از.ساعت.9.تا.17.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.است،.شــرکت.بهین.سامان.ازجمله.شرکت.هایی.اســت.که.درزمینه.تولید.و.
عرضه.نرم.افزارهای.تخصصی.تولید.در.و.پنجره.فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیــان؛.پراتیک.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.منــدان.صنعت.در.و.پنجره.دعوت.

کرده.تا.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.شرکت.در.سالن.
شماره.38.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.ایلیاد.کار.وشــمگیر.تولیدکننده.پروفیل.

یو.پی..وی.سی.با.برند.تجاری.پراتیک،.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دست.آوردهای.

خود.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..گفتنی.
است،.شرکت.ایلیاد.کار.وشمگیر.در.استان.گلستان.فعالیت.می.کند..

  از غرفه پراتیک دیدن کنید

  از غرفه بهین سامان دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.بهینه.گستر.فراتاب.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.

و.پنجــره.دعوت.کرده.تا.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.
این.شرکت.در.سالن.شماره.38.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشریه.پنجره.ایرانیان،.شــرکت.بهینه.گستر.فراتاب.تولیدکننده.پروفیل.

کاتیا،.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.در.نهمین.نمایشــگاه.

بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.

و.پنجره.تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.و.از.ســاعت.9.تا.17.در.محل.دائمی.

نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.
گفتنی.اســت،.شــرکت.بهینه.گســتر.فراتاب.درزمینه.تولید.پروفیــل.در.و.پنجره.

یو.پی..وی.سی.با.نام.تجاری.کاتیا.در.کشور.فعالیت.می.کند.

  از غرفه پروفیل کاتیا دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.زند.الستیک.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.و.پنجره.دعوت.

کرده.تا.در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.شــرکت.در.سالن.44.
)خلیج.فارس(.غرفه.7.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.زند.الستیک.تولیدکننده.قطعات.الستیکی.موردنیاز.

صنایع.مختلف،.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.در.نهمین.نمایشگاه.

بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.

تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.و.از.ســاعت.9.تا.17.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.
بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.است،.شرکت.زند.الستیک.در.زمینه.تولید.قطعات.الستیکی.موردنیاز.صنایع.مختلف.
طبق.استانداردهای.جهانی.در.کشور.فعالیت.می.کند.

  از غرفه زند الستیک دیدن کنید
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پنجره.ایرانیان؛.شــرکت.پرتیچی.ایتالیا.از.کلیه.فعــاالن.و.عالقمندان.صنعت.در.و.

پنجره.دعوت.کرده.است.تا.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.
این.شرکت.در.سالن.44.)خلیج.فارس(.طبقه.همکف،.غرفه.شماره.8.بازدید.کنند.

شــرکت.پرتیچی.ایتالیا.جهت.عرضه.آخرین.دستاوردهای.خود.در.نهمین.نمایشگاه.

تخصصی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابســته.تهران.مشارکت.کرده.است..نمایشگاه.مذکور.

از.تاریخ.13.الی.16.بهمن.ماه.1396.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.
از.ساعت.9.تا.17.پذیرای.بازدیدکنندگان.محترم.می.باشد.

شــایان.ذکر.اســت،.شــرکت.پرتیچی.ایتالیا.یکــی.از.بزرگتریــن.تولیدکنندگان.
ماشین.آالت.ساخت.در.و.پنجره.و.نما.در.دنیا.به.شمار.می.آید.

پنجره.ایرانیان؛.گــروه.صنعتی.رئال.وین.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.و.

پنجره.دعوت.کرده.تا.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.
شرکت.در.سالن.شماره.35.غرفه.9.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.گروه.صنعتی.رئال.ویــن.تولیدکننده.پروفیل.در.

و.پنجره.یو.پی.وی.ســی،.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.

در.نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهــران.حضور.دارد..نهمین.

نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.و.از.ساعت.9.
تا.17.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.گروه.صنعتی.رئال.وین.در.زمینه.تولیــد.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.
وی.سی.در.کشور.فعالیت.می.کند.

  از غرفه رئال وین دیدن کنید

  از غرفه پرتیچی ایتالیا دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.شرکت.شیشه.ایمنی.شرق.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.و.پنجره.

دعوت.کرده.تا.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.شرکت.در.سالن.
شماره.40.غرفه.5.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.شیشه.ایمنی.شرق.تولیدکننده.انواع.شیشه.دوجداره.

در.و.پنجــره،.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.در.نهمین.نمایشــگاه.

بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.

تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.و.از.ســاعت.9.تا.17.در.محل.دائمی.نمایشــگاه.های.
بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.شرکت.شیشه.ایمنی.شــرق.در.زمینه.تولید.انواع.شیشه.صنعتی.و.ساختمانی.
در.کشور.فعالیت.می.کند.

  از غرفه شیشه ایمنی شرق دیدن کنید

پنجره.ایرانیان؛.گروه.صنعتی.عایق.صدفی.از.کلیه.فعاالن.و.عالقه.مندان.صنعت.در.

و.پنجره.دعوت.کرده.تا.در.نهمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.غرفه.این.
شرکت.در.سالن.شماره.38.غرفه.3.بازدید.کنند.

به.گزارش.نشــریه.پنجره.ایرانیان،.گروه.صنعتی.عایــق.صدفی.تولیدکننده.پروفیل.

آلوپوین،.جهت.عرضه.محصوالت.و.آخرین.دســت.آوردهای.خود.در.نهمین.نمایشگاه.

بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.حضور.دارد..نهمین.نمایشــگاه.بین.المللی.در.

و.پنجره.تهران.از.تاریخ.13.تا.16.بهمن.ماه.96.و.از.ســاعت.9.تا.17.در.محل.دائمی.
نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

گفتنی.اســت،.گروه.صنعتی.عایق.صدفی.در.زمینه.تولید.پروفیل.آلوپوین.در.کشور.
فعالیت.می.کند.

  از غرفه عایق صدفی دیدن کنید
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پنجره.ایرانیان؛.پژوهشــگران.دانشــگاه.بوعلی.سینا.

همدان.دستگاهی.را.برای.بررسی.وضعیت.بتن.ها.قبل.

از.ســاخت.سازه.عرضه.کردند.که.با.استفاده.از.پردازش.
تصویر.قادر.به.بررسی.دوام.بتن.ها.است.

آرمــان.منتظریان.از.محققان.ایــن.طرح.در.گفت.گو.

بــا.خبرنــگار.ایســنا.در.این.بــاره.گفــت:.در.مصالح.

االستوپالســتیک.ماننــد.بتن.که.دارای.ریز.ســاختار.

پیچیده.ای.اســت،.تخمین.کرنش.های.تحت.بار.که.در.
طول.زمان.رخ.می.دهد،.بسیار.مشکل.است.

وی.با.اشــاره.به.اهمیت.درک.صحیح.از.کرنش.بتن،.

توضیح.داد:.وجود.ترک.های.ریز.در.الیه.های.مرزی.در.

بتن.و.همچنین.حفرات.ژلی.موجود.در.خمیر.ســیمان.

باعث.بــروز.پیچیدگــی.در.رفتار.تنــش.کرنش.بتن.

می.شــود،.از.این.رو.ضرورت.طراحی.و.ساخت.دستگاه.
اندازه.گیری.خزش.ضروری.به.نظر.می.رسید.

.منتظریان.ادامه.داد:.در.گذشــته.برای.این.منظور.از.

ابزار.دقیق.استفاده.می.شــد.که.استفاده.از.این.دستگاه.

مســتلزم.خروج.ارز.از.کشور.اســت.و.ما.برای.رفع.این.

مشــکل.طرح.تحقیقاتی.با.عنوان."اندازه.گیری.خزش.
بتن.به.کمک.تصویربرداری".را.اجرایی.کردیم.

این.محقق.با.بیان.اینکه.در.این.تحقیقات.دستگاهی.

برای.اندازه.گیری.خزش.بتن.طراحی.و.ســاخته.شــد،.

گفت:.این.دســتگاه.از.دو.بخش.اصلی."سیستم.اندازه.

گیری".و.".قاب.اعمال.بار".تشکیل.شده.است.
وی.بــا.بیان.اینکه.در.سیســتم.اندازه.گیــری.بار،.از.
سیستم.های.پردازش.تصویر.استفاده.شده.است،.اظهار.
کرد:.در.این.تحقیقات.توانســتیم.با.استفاده.از.پردازش.
تصویر،.کرنش.های.خزشــی.در.مقیاس.میکرو.کرنش.
را.اندازه.گیری.کنیم..این.دســتگاه.به.گونه.ای.طراحی.
شــده.اســت.که.همزمان.به.کمک.یک.دوربین.ساده.
دیجیتالی.تصویربرداری.از.تغییر.شــکل.نمونه.صورت.

گیرد.تا.اطمینان.از.داده.ها.نیز.ارزیابی.شود.
منتظریان."آزمایش.خزش".را.یکی.از.آزمایش.های.
مهم.بخش.عمران.دانســت؛.چراکه.از.نتایج.به.دست.
آمده.از.آن.می.توان.از.دوام.سازه.ها.مطلع.شد،.ادامه.داد:.
یکی.از.معضالت.کشور.اطمینان.از.دوام.سازه.های.بتنی.
اســت.و.این.در.حالی.اســت.که.امروزه.هزینه..و.زمان.
زیادی.صرف.ساخت.و.ساز.می.شود؛.ولی.متاسفانه.اگر.
موضوعات.مربوط.به.خزش.و.جمع.شــدگی.بتن.در.آن.
دیده.نشود،.بعد.از.گذشت.چند.سال.سازه.با.مشکالتی.

مواجه.خواهد.شد.
این.محقق.اضافه.کرد:.با.اســتفاده.از.این.دســتگاه.
می.توان.قبل.از.آنکه.ســازه.ســاخته.شود،.خزش.بتن..
مورد.بررســی.قرار.گیرد؛.ضمــن.آنکه.میزان.خزش.را.
پیش.بینی.کرد.تا.از.این.طریق.دوام.ســازه.تحت.تاثیر.

اثرات.منفی.قرار.نگیرد.

وی.قابــل.حمل.بودن.و.بارگــذاری.و.باربرداری.به.

صــورت.مرحله.ای.را.از.مزایای.این.دســتگاه.نام.برد.و.

خاطر.نشــان.کرد:.در.طراحی.این.دستگاه.این.قابلیت.

وجــود.دارد.که.با.نصب.دوربیــن.در.یکی.از.وجوه.بتن.

بتوان.به.کمک.ساده.ترین.دوربین.دیجیتال.کرنش.های.
خزشی.را.اندازه.گیری.کرد.

منتظریــان.از.تجاری.ســازی.این.دســتگاه.خبر.داد.

و.گفــت:.با.مذاکــرات.صورت.گرفته.با.شــرکت.های.

تولیدکننده.قطعات.پیشرفته.بتنی.موفق.به.تجاری.سازی.
این.محصول.شدیم.

این.طرح.از.ســوی.آرمان.منتظریان.و.نگین.حقیقت.

در.نوزدهمین.جشنواره.خوارزمی.عرضه.شد.و.رتبه.سوم.
نوآوری.در.گروه.عمران.را.از.آن.خود.کرد.

براســاس.این.گزارش،.خزش.بتن.پدیده.ای.است.که.

به.صورت.تغییر.شکل.ســازه.بتنی.تحت.اثر.بار.پایدار.

تعریف.می.شود..فشــار.و.تنش.بلند.مدت.بر.روی.بتن.

می.تواند.موجب.شــود.بتن.دچار.تغییر.شکل.شود..این.

تغییرشــکل.معموال.در.جهت.نیروی.اعمال.شــده.رخ.

می.دهد،.مانند.ســتون.بتنی.که.فشــرده.و.یا.تیری.که.
دچار.کمانش.می.شود.

پدیده.خزش.لزوما.موجب.گســیختگی.بتن.نخواهد.

شد،.ولی.در.هنگام.طراحی.سازه.های.بتنی.باید.مد.نظر.
قرار.گرفته.شود.

  افزایش دوام سازه های بتنی با استفاده از پردازش تصویر

پنجره.ایرانیان؛.رشد.قیمت.نسبت.به.سال.قبل.تا.حدود.15.درصد.ثبت.شده.است.
به.گزارش.ایسنا،.آماری.که.بانک.مرکزی.در.رابطه.با.معامالت.امالک.و.مستغالت.در.پایان.
آذرماه.ســال.جاری.منتشر.کرده.است،.نشان.می.دهد.که.متوسط.قیمت.یک.مترمربع.زیربنای.
واحد.مسکونی.معامله.شــده.از.طریق.بنگاه.های.معامالت.ملکی.در.تهران.حدود.پنج.میلیون.
تومان.بوده.که.بیانگر.افزایش.4.1.درصدی.نســبت.بــه.آبان.ماه.و.14.9.درصدی.در.قیاس.با.
آذرماه.سال.گذشته.است..بیشترین.رشد.متوسط.قیمت.در.این.ماه.به.منطقه.5.با.24.4.درصد.

و.کمترین.میزان.رشد.به.منطقه.16.با.5.3.درصد.افزایش.اختصاص.دارد.

در.میان.مناطق.22گانه.شــهرداری.تهران.بیشترین.متوســط.قیمت.یک.مترمربع.زیربنای.

مسکونی.معامله.شده.حدود.10.میلیون.و.600.هزار.تومان.در.منطقه.یک.و.کمترین.آن.با.دو.
میلیون.و.400.هزار.تومان.در.منطقه.18.ثبت.شده.است.که.در.هر.دو.مورد.افزایش.وجود.دارد.
عملکرد.بازار.مسکن.تهران.در.معامالت.نیز.حاکی.از.آن.است.که.در.آذرماه.حدود.17.هزار.
و.776.واحد.مســکونی.معامله.شده.که.نسبت.به.آذرماه.سال.گذشته.50.درصد.افزایش.دارد..
واحدهای.تا.پنج.سال.ساخت.با.سهم.48.8.درصد.بیشترین.سهم.را.دارا.هستند.که.در.مقایسه.
با.آذرماه.سال.قبل.3.7.درصد.کاهش.دارد..در.مقابل.به.سهم.واحدهای.6.تا.10.سال.و.بیش.

از.15.سال.افزوده.شده.است.
همچنین.توزیع.تعداد.معامالت.انجام.شده.برحسب.مناطق.مختلف.تهران.حاکی.از.آن.است.
که.از.میان.مناطق.22.گانه.منطقه.5.با.ســهم.14.9.درصدی.از.کل.معامالت.بیشــترین.تعداد.
قراردادهای.مبایعه.نامه.را.داراست..همچنین.مناطق.4.و.2.با.سهم.های.11.4.و.9.9.درصد.در.
رتبه.های.بعدی.قرار.دارند..در.مجموع.74.1.درصد.از.کل.معامالت.انجام.شده.در.شهر.تهران.

مربوط.به.10.منطقه.و.25.9.درصد.دیگر.به.12.منطقه.باقی.مانده.اختصاص.دارد.
بنابراین.گزارش،.در.9.ماهه.ســال.جاری.تعداد.آپارتمان.های.مسکونی.در.مجموع.به.131.
هزار.واحد.در.تهران.رسیده.که.نسبت.به.همین.مدت.در.سال.قبل.12.درصد.افزایش.دارد..در.
این.بازه.زمانی.متوســط.قیمت.یک.مترمربع.بنای.واحد.مســکونی.حدود.چهار.میلیون.و.700.

هزار.تومان.بوده.که.رشد.هشت.درصدی.دارد.
گزارش.بانک.مرکزی.از.تحوالت.اجاره.بها.نیز.حاکی.از.آن.است.که.در.آذرماه.شاخص.کرایه.
مسکن.اجاری.در.تهران.10.8.درصد.و.در.کل.مناطق.شهری.9.7.درصد.نسبت.به.ماه.مشابه.

سال.قبل.افزایش.دارد.

  بانک مرکزی از گرانی خانه در آذر ماه خبر داد 
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پنجره.ایرانیــان؛.زلزله.ای.5,2.ریشــتری.در.مالرد.کرج،.

یک.چهــارم.جمعیت.ایران.را.بی.خــواب.و.آرام.کرد؛.زلزله.ای.

که.به.عنــوان.زمین.لرزه.تهران،.سال.هاســت.که.از.ســوی.

کارشناســان.و.مسئوالن.در.قالب.بحران.ملی.مطرح.می.شود.

و.تهرانی.ها.از.آن.جان.ســالم.به.در.بردند..اما.اینکه.این.زلزله.

چگونه.رخ.داده.و.ادامه.دار.خواهد.بود.یا.نه،.محور.این.گزارش.

نیست..در.اینجا.قرار.است.نگاهی.به.مسکن.های.مهر.متاثر.از.
این.زمین.لرزه.نه.چندان.سنگین.داشته.باشیم.

»شرق«.در.ادامه.این.گزارش.نوشت:.بنا.بر.گزارش.سازمان.

زمین.شناسی.و.اکتشــافات.معدنی.کشور.که.از.سوی.وزارت.

صنعت،.معدن.و.تجارت.منتشــر.شده،.به.چگونگی.عملکرد.

این.زلزله.اشاره.شده.است،.اما.در.داده.های.فرعی.تصاویری.از.

چند.مسکن.مهر.در.ماهدشت.و.مهرشهر.کرج.منتشر.می.شود.
که.ترک.های.قابل.توجهی.روی.دیواره.ها.را.نشان.می.دهد..

به.گفته.کارشناســان،.این.ترک.ها.روی.ســاختمان.های.

مســکن.مهر،.حتی.اگر.ســازه.مســکن.مهر.روی.گســله.

ماهدشــت-جنوب.کرج.بنا.شده.باشــد.هم،.تا.این.اندازه.و.

با.این.وســعت،.قابل.دفاع.نیست..متاســفانه.البته.این.رخداد.

را.تنهــا.در.نزدیکی.محدوده.کانون.زمین.لرزه.مالرد.شــاهد.

نبودیم.و.مســکن.مهر.آبشناسان.رباط.کریم.نیز،.با.ترک.های.

گسترده.ای.که.برداشته،.ســاکنان.خود.را.نگران.کرده.است..

این.در.حالی.اســت.که.این.زمین.لرزه.آن.قــدر.بزرگ.نبوده.

تا.چنین.تخریب.ها.و.ترک.هایی.را.بتوان.به.واســطه.شتاب.و.
بزرگی.آن،.توجیه.کرد.

مرتضــی.بســطامی،.دانشــیار.پژوهشــگاه.بین.المللــی.

زلزله.شناسی.و.مهندسی.زلزله.که.به.طور.تخصصی.بر.مسکن.

مهــر.پژوهش.هایی.را.انجام.می.دهــد،.در.این.باره.می.گوید:.

واقعیت.آن.اســت.که.داده.ها.کافی.نیست.و.نمی.توان.به.طور.

دقیق.دراین.باره.اظهارنظر.کرد،.اما.حداکثر.شــتابی.که.برای.

زلزله.مالرد.ثبت.شــده  G ٠,١٩..)شتاب.ثقل.زمین(.بوده.

است،.درحالی.که.شتابی.که.در.آیین.نامه.طراحی.ساختمان.ها.

در.برابر.زلزله.اســتاندارد.2800ســاختمان.بــرای.طراحی.

ساختمان.در.محدوده.اســتان.تهران.در.نظر.گرفته.می.شود،.

چیزی.حدود  G ٠.٣٥.اســت..بنابرایــن.نباید.انتظار.چنین.

ترک.هایی.را.در.ساختمان.داشــته.باشیم.و.این.اتفاق،.اصال.
قابل..قبول.نیست.

بســطامی.در.ادامه.به.بررسی.مســکن.های.مهری.که.در.

زمین.لرزه.هــای.اخیر.دچار.آســیب.شــده.اند،.نگاهی.کرده.و.

می.افزاید:.مســکن.مهر.ورزقان،.شــهرک.گلستان.بجنورد،.

مورموری.ایالم.و.سرپل.ذهاب.و.اسالم.آباد.غرب.همگی.دچار.

آســیب.جدی.شدند..از.همه.بدتر،.شتاب.زمین.لرزه.اسالم.آباد.

غرب.چیزی.حدود. G ٠,١٢.بود،.یعنی.کمتر.از.این.میزان،.

اما.شاهد.بودیم.آنجا.حتی.ستون.های.بلوک.های.مسکن.مهر.
هم.فروریخت.و.وضعیت.خطرناکی.ایجاد.کرد.

بــه.گفته.او،.مصالح.مســکن.مهــر.در.دیواره.ها.بســیار.

بی.کیفیت.بوده.و.همین.امر.اجزای.غیرســازه.ای.این.سازه.ها.

را.آسیب.پذیر.کرده.اســت..با.توجه.به.اینکه.دیواره.ها.عمدتا.

با.اســکلت.ارتباط.چندانی.نداشته.و.اتصال.الزم.را.ندارند،.با.

کوچک.ترین.زلزله.ای.یا.ترک.برداشــته.و.می.شکنند.یا.اینکه.

به.بیرون.پرت.می.شوند..این.امر.نشان.می.دهد.طبیعتا.ضوابط.

آیین.نامه.2800.در.اینجا.رعایت.نشــده.اســت..این.درحالی.

است.که.در.زلزله.سرپل.ذهاب.که.زلزله.ای.بسیار.قوی.تر.بود،.

در.همان.جایی.که.مسکن.مهر.آسیب.جدی.دیده.بود،.مدارس.

فقط.چند.ترک.کوچک.برداشــته.بود..بنابراین.اگر.بخواهید.

سازه.مدرســه.و.مسکن.مهر.را.مقایســه.کنید،.مسکن.مهر.
اصال.نمره.قبولی.در.این.زلزله.ها.نگرفته.و.نخواهد.گرفت.

بســطامی.می.گوید:.ممکن.است.مســکن.مهر.در.برخی.

ســازه.ها.خوب.عمل.کرده.باشد،.اما.متاســفانه.در.چند.زلزله.

اخیر.به.ویژه.زمین.لرزه.ورزقان.در.ســال.91،.زمین.لرزه.های.

شــمال.بجنورد،.مورموری.ایالم.و.سرپل.ذهاب-اســالم.آباد.

غرب.در.ســال.جاری،.گواه.بر.آن.بود.که.مسکن.مهر.از.نظر.
ایمنی.سازه.قابل.اعتمادی.نیست.

او.ادامه.می.دهد:.مشــکل.ما.با.مســکن.مهــر،.دو.مورد.

اســت؛.نخست.کیفیت.کلی.سازه.اســت.که.به.عنوان.نمونه،.

مسکن.مهر.سرپل.ذهاب.در.حد.فاجعه.بود..دیگری.در.اجزای.

غیرســازه.ای.مانند.دیواره.ها.که.در.هر.چهــار.زلزله.عملکرد.
قابل.قبولی.نداشتند.

این.پژوهشــگر.تاکید.می.کند:.این.وضعیــت.به.ما.دیکته.

می.کند.مســکن.مهر،.یک.ضعف.بنیادیــن.دارد.که.در.طول.

چهار.زلزله.این.ثابت.شــده.است..پس.کسی.نمی.تواند.این.را.

انکار..یا.توجیه.کند..در.سال.96،.سه.زلزله.داشتیم.که.در.هر.

سه.مسکن.مهر.آسیب.دیده.اســت،.اما.دیگر.سازه.ها.آسیب.

ندیده.اند..این.نشان.می.دهد.که.مسکن.مهر.یک.ضعف.ذاتی.

و.بنیادین.دارد..اگر.مســکن.مهر.ورزقان.و.مورموری.ایالم.را.

هــم.به.آن.اضافه.کنیم،.جای.تردید.در.ضعف.مســکن.مهر.
باقی.نمی.ماند.

دانشیار.پژوهشگاه.بین.المللی.زلزله.شناسی.و.مهندسی.زلزله.

همچنین.با.ابراز.نگرانی.می.افزاید:.در.هر.ســه.مســکن..مهر.

اسالم.آباد.غرب،.سرپل.ذهاب.و.شهرک.گلستان.بجنورد،.سازه.

آسیب.دیده..و.این.مسئله.نگران.کننده.ای.است..اینجا.درباره..
دیوار.و.اجزای.غیرسازه.ای.حرف.نمی.زنیم.

  باز هم مسکن مهر »ترک« برداشت
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پنجره.ایرانیان؛.واحدهای.مســکونی.میان.متراژ.شهر.

تهــران.در.مناطــق.5،.4،.2.و.8.بیشــترین.تقاضا.را.در.

آذرمــاه.و.هفت.روز.ابتدای.دی.ماه.ســال.جاری.به.خود.
اختصاص.داده.اند.

به.گزارش.ایســنا،.آمارها.حاکی.از.آن.است.که.خریداران.

واحدهای.55.تــا.90.متر.مربع.در.حال.حاضر.ســهم.50.

درصدی.از.کل.معامالت.مســکن.شــهر.تهران.را.به.خود.

اختصاص.داده.اند؛.در.حالی.که.متقاضیان.خرید.واحدهای.

کمتر.از.55.متر،.تنها.حدود.15.درصد.هستند..از.سوی.دیگر.

سهم.واحدهای.قدیمی.از.کل.فروش.شهر.تهران.در.آذرماه.

1396.نســبت.به.ماه.مشابه.سال.1393.بالغ.بر.9.3.درصد.

افزایش.یافته.اســت..بیشترین.فروش.نیز.در.مناطق.شمال.

غرب.و.شــرق.تهران.انجام.می.شــود..این.عالمتها.نشان.

می.دهد.بازار.مسکن.هم.اکنون.در.دست.گروههای.مصرفی.

با.توان.متوسط.قرار.دارد.که.به.علت.اختالف.شدید.قیمت.

بین.واحدهای.نوســاز.و.کهنه.ساز،.اولویت.را.به.خرید.نوع.
دوم.اختصاص.داده.اند.

آذرماه.امسال.در.شهر.تهران.17.هزار.و.776.مورد.واحد.

مســکونی.با.میانگین.قیمت.5.میلیــون.و.90.هزار.تومان.

خرید.و.فروش.شد.که.جدا.از.اینکه.برای.اولین.بار.متوسط.

قیمت.مســکن.شــهر.تهران.از.5.میلیون.تومان.عبور.کرد.

نشان.داد.معامالت.50.و.قیمت.14.9.درصد.نسبت.به.مدت.

مشابه.ســال.قبل.افزایش.یافته.است..بیشترین.فروش.به.

ترتیب.در.مناطق.5،.4،.2،.8.و.14.انجام.گرفت.که.به.طور.
کلی.49.1.درصد.از.کل.معامالت.را.در.بر.گرفتند.

بررســی.های.میدانــی.از.علــت.نزول.ســهم.معامالت.

واحدهای.کوچک.و.نوســازها.به.پایین.بودن.قدرت.خرید.

دهک.های.پایین،.افت.درآمد.خانوارها.نســبت.به.مخارج،.

نگرانــی.از.جهش.قیمت.مســکن،.نزدیک.شــدن.قیمت.

مســکن.به.کف.قدرت.خرید.تقاضــای.مصرفی،.فاصله.ی.

قابل.توجه.قیمت.واحدهای.نوســاز.نسبت.به.قدیمی.ساز.و.

عدم.کفاف.تسهیالت.مســکن.یکم.و.اوراق "تسه".برای.

خرید.واحدهای.نوســاز.حکایت.دارد..آمارها.نشان.می.دهد.

تعداد.معامالت.واحدهای.قدیمی.ســاز.در.آذرماه.امســال.

نسبت.به.آذرماه.دو.ســال.قبل.131.درصد..رشد.کرده.در.

حالی.که.تعداد.کل.معامالت.در.همین.بازه.زمانی.41.درصد.
افزایش.یافته.است.

عالمت.شناســی.از.تحــرک.نیمه.دوم.بازار.مســکن.به.

افزایــش.35.درصــدی.ســرمایه.گذاری.بخش.خصوصی.

در.نیمــه.نخســت،.افزایــش.57.درصدی.تقاضــا.برای.

سپرده.گذاری.و.رشــد.منابع.بانکی.از.طریق.فروش.امتیاز.

تســهیالت.می.رسد..در.نیمه.نخســت.سال.جاری.سرمایه.

گذاری.بخش.خصوصی.در.ســاختمان.های.جدید.در.شهر.

تهــران.به.ارزش.جاری.به.حدود.10.هــزار.میلیارد.تومان.

رســیده.است.که.نسبت.به.مدت.مشابه.سال.گذشته.معادل.

35.درصد.رشد.را.نشان.می.دهد..هم.چنین.بر.اساس.اعالم.

بانک.مســکن،..ثبت.نام.ماهانه.متقاضیــان.خانه.اولی.در.

صندوق.پس.انداز.مســکن.یکم،.پاییز.امسال.57.6.درصد.

نسبت.به.سال.گذشته.افزایش.یافته.است..تمایل.شهروندان.

تهرانی.به.استفاده.از.اوراق.حق.تقدم..استفاده.از.تسهیالت.
مسکن.)تسه(.نیز.در.تقویت.بخش.عرضه.موثر.بوده.است.
از.ســوی.دیگر،.طــی.هفته.های.اخیــر.برخی.مالکان.
واحدهای.نوســاز.قیمت.پیشــنهادی.را.باال.برده.اند.که.
منجر.به.ایجاد.شــکاف.قیمتی.بین.ایــن.نوع.واحدها.و.
قدیمی.سازها.شــده.است..مشــاهدات.میدانی.حاکی.از.
آن.اســت.در.یکی.دو.ماه.گذشته.بعضی.صاحبان.امالک.

نوســاز،.قیمت.پیشــنهادی.واحدهای.میان.متراژ.را.10.تا.

20.درصد.بــاال.برده.اند..این.موضوع.در.مناطقی.از.غرب.

و.نیمه.شمالی.تهران.که.از.سرانه.خدمات.عمومی.بهتری.
برخوردارند.نمود.بیشتری.دارد.

یک.کارشناس.اقتصاد.مسکن.درباره.وضعیت.بازار.مسکن.

در.نیمه.دوم.امسال.اظهار.کرد:.افزایش.تدریجی.تمایل.به.

خرید.واحدهای.قدیمی.ســاز.حاکی.از.وجود.تقاضای.واقعی.
در.بخش.مسکن.است.

مهدی.روان.شادنیا.در.این.خصوص.به.ایسنا.گفت:.تفاوت.

بازار.فعلی.مسکن.شــهر.تهران.با.سال.های.90.و.91.این.

اســت.که.در.آن.ســال.ها.موتور.محرکه.بازار،.سوداگران.

بخش.مســکن.بودند.که.با.توجه.به.ســودهای.این.بخش.

ورود.کردنــد.و.منجر.به.افزایش.قابل.توجه.قیمت.شــدند..

اما.تقاضایی.که.در.حال.حاضر.وجود.دارد.مصرف.کنندگان.

واقعی.هستند.که.نسبت.به.افزایش.قیمت.به.شدت.واکنش.
نشان.می.دهند.

این.کارشــناس.اقتصاد.مسکن.با.بیان.این.که.محدودیت.

قیمت.برای.متقاضیان.مصرفی،.عاملی.بازدارنده.محسوب.

می.شود،.گفت:.شاید.برای.خریدار.سوداگر،.خرید.تعداد.کمی.

ملک.گران.یا.تعداد.زیادی.ملک.ارزان.تفاوتی.نداشته.باشد.

اما.برای.متقاضیان.مصرفی.بــا.توجه.به.محدودیت.مالی،.

وضعیت.فرق.می.کند..قیمت.واحدهای.متوسط.شهر.تهران.

بین.300.تا.500.میلیون.تومان.اســت.که.به.راحتی.برای.

مصــرف.کنندگان.واقعی.قابل.تهیه.نیســت..لذا.طبیعتا.به.

سمت.واحدهای.با.طول.عمر.بیشتر.می.روند..پیش.بینی.من.

این.اســت.که.با.توجه.به.خصلت.تطبیق.پذیری.بازار،.نهایتا.

واحدهای.قدیمی،.خود.را.با.شــرایط.موجود.تطبیق.دهند.و.
افزایش.قیمت.در.این.نوع.واحدها.را.نیز.شاهد.باشیم.

  بیشترین تقاضای مسکن در کدام مناطق تهران است؟
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پنجره.ایرانیان؛.در.برخی.از.گروه.های.ساختمانی.که.

ارتباط.مستقیمی.با.ساخت.وساز.ساختمان.ها.در.مناطق.

کم.برخوردار.و.اقشار.آسیب.پذیر.دارند،.تعرفه.های.نظام.

مهندسی.یک.شبه.250.درصد.افزایش.پیدا.کرده.است.

که.در.هیچ.اقتصادی.در.هیچ.جای.دنیا.چنین.افزایشی.
رخ.نخواهد.داد.

فرشــید.پورحاجت.در.گفت.وگو.با.ایسنا.،.اظهار.کرد:.

جلسات.شــورای.گفت.وگوی.استان.با.توجه.اعتراضات.

صورت.گرفته.در.خصوص.تعرفه.های.خدمات.مهندسی.

در.اســتان.خوزســتان،.برگزار.و.به.دســتور.استاندار،..

قرار.شــد.تــا.اعمال.این.تعرفه.ها.از.ســوی.ســازمان.

نظام.مهندســی.در.استان.ملغی.شــود.تا.در.این.زمینه.
بررسی.های.الزم.صورت.بگیرد.

وی.افزود:.متاســفانه.تاکنون.دســتور.استاندار.و.این.

ابالغیه،.به.ســازمان.نظام.مهندســی.ساختمان.ابالغ.

نشده.و.در.کل.این.سازمان.نیز.علی.رغم.آنکه.مصوبات.

شورای.گفت.وگوی.استان.برای.آن.ها.ارسال.شده.است،.
از.آن.تمکین.نمی.کند.

دبیر.کانون.سراسری.انبوه.سازان.مسکن.تصریح.کرد:.

مبادی.قانونگذار.جهت.تعیین.نرخ.خدمات.مهندســی.

در.قانون.نظام.مهندســی.و.کنترل.ســاختمان.و.آیین.

نامه.اجرایی.آن.به.صراحت.مشــخص.شــده.است.اما.

اتفاقی.که.در.سال.های.گذشــته.رخ.داده.و.امسال.نیز.

از.آن.پیروی.شده،.آن.است.که.رییس.شورای.مرکزی.

نظام.مهندســی.ساختمان.کشــور.فراتر.از.قانون.اقدام.

به.ابالغ.تعرفه.های.خدمات.مهندسی.در.سراسر.کشور.
کرده.است.

پورحاجت.بیان.کرد:.شورای.مبانی.قیمت.گذاری.باید.

تنها.شورایی.باشد.که.برای.قیمت.گذاری.خدمات.نظام.

مهندســی.اعالم.نظر.می.کند.و.وزیر.راه.و.شهرسازی.

تنها.شخصی.است.که.می.تواند.این.تعرفه.ها.را.در.کشور.
آگهی.و.به.اطالع.عموم.برساند.

وی.ادامه.داد:.این.سیکل.در.کشور.رخ.نداده.و.رییس.

شورای.مرکزی.نظام.مهندسی.ساختمان.کشور.شخصا.
اقدام.به.ابالغ.تعرفه.ها.کرده.است.

دبیر.کانون.سراسری.انبوه.سازان.مسکن.عنوان.کرد:.

تعرفه.های.ابالغ.شده.در.استان.خوزستان.شرایط.را.بسیار.

سخت.کرده.است..در.برخی.از.گروه.های.ساختمانی.که.

ارتباط.مستقیمی.با.ساخت.وساز.ساختمان.ها.در.مناطق.

کم.برخوردار.و.اقشار.آسیب.پذیر.دارند،.تعرفه.های.نظام.

مهندسی.یک.شبه.250.درصد.افزایش.پیدا.کرده.است.

که.در.هیچ.اقتصادی.در.هیچ.جای.دنیا.چنین.افزایشی.
رخ.نخواهد.داد.

وی.بیــان.کرد:.برای.بقیــه.گروه.های.ســاختمانی.نیز.

تعرفه.های.نظام.مهندســی.حــدود.40.درصد.افزایش.پیدا.

کرده.و.این.شرایط.با.توجه.به.نرخ.تورم.9درصدی.در.درون.

کشــور،.کامال.غیر.کارشناسی.است.زیرا.در.هیچ.اقتصادی.
باالتر.از.نرخ.تورم،.هیچ.تعرفه.ای.اعمال.نمی.شود.

انبوه.سازان.مسکن.خاطرنشان. دبیر.کانون.سراسری.

کرد:.ما.نســبت.به.این.مسئله.معترض.هستیم.و.اعتقاد.

داریم.که.باید.این.شــرایط.تغییر.کند.اما.سازمان.نظام.

مهندسی.نسبت.به.این.مسئله.مقاومت.می.کند..در.این.

خصوص.حتی.موضــوع.را.از.انجمن.حمایت.از.حقوق.

مصرف.کننــدگان.پیگیری.کرده.ایم.چون.اعمال.چنین.
تعرفه.هایی.اجحاف.به.حقوق.مردم.است.

  برخی تعرفه های نظام مهندسی یک شبه 250 درصد افزایش پیدا کرده اند

پنجره.ایرانیان؛.رئیس.کمیته.امداد.با.اعضای.فراکســیون.مســتقالن.والیی.مجلس.
شورای.اسالمی.دیدار.و.گفت.وگو.کرد.

به.گزارش.ایســنا،.پرویز.فتاح،.رئیس.کمیته.امداد.در.این.نشست.با.اعالم.اینکه.این.

نهاد.به.چهار.میلیون.و.500.هزار.نفر.خدمات.می.دهد.گفت:.با.توجه.به.اختصاص.بودجه.

چهــار.هزار.میلیارد.تومانی.به.کمیته.امداد،.پرداخت.ســه.هزار.و.100.میلیارد.تومان.از.

محــل.هدفمندی.یارانه.ها.و.کمک.دو.هزار.میلیارد.تومانی.مردم،.ســهم.هر.مددجوی.
تحت.حمایت.از.این.منابع.مالی.به.طور.متوسط.ماهیانه.بیش.از.160.هزار.تومان.است.
وی.با.بیان.اینکه.برای.توســعه.و.ادامه.روند.اشــتغال.زایی.مددجویان.در.سال.97.به.
اعتبارات.قرض.الحســنه.بانکی.بیشتری.نیاز.است.گفت:.ســال.95.هزار.میلیارد.تومان.
اعتبار.به.این.امر.اختصاص.یافت.و.این.رقم.در.ســال.جاری.به.دو.هزار.و.100.میلیارد.

تومان.رسید.
فتاح.با.اشــاره.به.پرداخت.افزایش.مســتمری..ماهانه.مددجویان.توسط.دولت.تصریح.
کــرد:.این.موضوع.عالوه.بر.اینکه.موجب.تضعیف.مدیریت.کمیته.امداد.شــده،.امکان.
پرداخت.کسورات.و.تامین.تسهیالت.را.از.این.نهاد.سلب.کرده.است.به.گونه.ای.که.اکنون.

کمیته.امداد.با.مشکالت.اعتباری.درگیر.است.
رئیــس.کمیته.امداد.بــا.اعالم.اینکه.هم.اکنون.150.هزار.خانــوار.تحت.حمایت.فاقد.
مســکن.مناسب.هســتند.گفت:.از.دولت.درخواست.شده.است.تا.واحدهای.مسکن.مهر.
بدون.متقاضی.را.ـ.حتی.بدون.تخصیص.بودجه.ـ.باهدف.تامین.مســکن.مناسب.برای.

مددجویان.در.اختیار.کمیته..امداد.قرار.دهد.
وی.با.بیان.اینکه.برنامه.ها.و.سیاســت.های.کمیتــه.امداد.موجب.کاهش.آمار.طالق،.
اعتیاد.و.بزهکاری.های.اجتماعی.در.میان.جامعه.تحت.حمایت.شده.است.گفت:.اگر.وضع.
اقتصــادی.رونق.نیابد،.تعداد.مراجعان.به.کمیته.امــداد.افزایش.می.یابد.و.این.نهاد.باید.
به.آســیب.های.ناشی.از.افزایش.بزهکاری.های.اجتماعی..رسیدگی.کند.که.در.ایجاد.آن.

نقشی.نداشته.است.
فتاح.امداد.با.اشــاره.به.اینکه.بدنه.این.نهاد.با.تغییرات.ســاختاری.25.درصد.کوچک..
شــده.است.خاطرنشان.کرد:.در.آینده.نیز.نیروی.انســانی.جدید.جذب.نمی.شود.تا.بدنه.

کوچک.تر.و.چابک.تر.شود.
رئیس.کمیته.امداد.اظهار.کرد:.شفاف.ســازی.عملکــرد.کمیته.امداد.با.هدف.افزایش.
اعتماد.عمومی.موجب.افزایــش.20.درصدی.کمک.های.مردمی.به.نیازمندان.از.طریق.

این.نهاد.شده.است.
بــه.گزارش.ســایت.خبری.کمیتــه.امــداد،.وی.از.رونمایــی.صندوق.های.صدقه.
الکترونیکــی.جدید.تا.پایان.امســال.خبر.داد.و.افزود:.این.نهــاد.تالش.می.کند.برای.
افزایش.سرعت.در.خدمت.رســانی.به.نیازمندان.و.کاهش.هزینه.ها.از.روش.های.نوین.

الکترونیکی.استفاده.کند.
رئیــس.کمیته.امداد.در.پایــان.از.نمایندگان.مجلس.درخواســت.کرد.تا.ضریب.نفوذ.

بیمه.های.اجتماعی.برای.افراد.نیازمند.را.افزایش.دهند.

  دولت واحدهای مسکن بدون متقاضی را به کمیته امداد واگذار کند
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پنجره.ایرانیان؛.پروژه.نوسازی.100.واحد.مسکونی.در.

محله.ســیروس.در.حالی.توســط.دولت.انجام.شد.که.به.

دلیل.عدم.فروش.تراکم.مازاد.بخش.خصوصی.رغبتی.به.

حضور.در.آن.نیافت.و.تامین.مالی.آن.توسط.بانک.مسکن.
صورت.گرفت.

به.گزارش.ایســنا،.ســاخت.پروژه.100.واحدی.محله.

ســیروس.آغاز.یک.تغییــر.نگرش.در.شــهر.و.طراحی.

شهری.است.که.وزیر.راه.و.شهرسازی،.آن.را.پایان.عصر.
بیغوله.سازی.می.داند.

بازآفرینــی.شــهری.و.نوســازی.بافت.های.فرســوده.

مهم.ترین.دســتور.کار.دولت.دوازدهم.خواهد.بود..دولت.

قصــد.دارد.در.اولیــن.گام.100.هزار.واحد.مســکونی.را.

برای.ســال.اول.نوسازی.کند..در.این.خصوص.رشد.قابل.

توجه.تســهیالت.بانکی.از.17.هــزار.میلیارد.به.73.هزار.

میلیــارد.تومان.که.در.دولت.روحانی.اتفاق.افتاد،.این.نوید.

را.می.دهد.که.بخشی.از.این.تسهیالت.به.نوسازی.شهرها.

و.مسکن.روستایی.اختصاص.پیدا.کند..این.منابع.که.تماما.

از.داخل.کشــور.تامین.می.شــود،.بنا.به.گفته.سخنگوی.

دولت.قرار.اســت.در.سال.اول.به.نوسازی.صد.هزار.واحد.
مسکونی.اختصاص.پیدا.کند.

بــا.اینکه.روند.نوســازی.بافت.های.فرســوده.به.دلیل.

موانعی.که.بر.سر.راه.سازندگان.وجود.دارد،.به.کندی.پیش.

می.رود.دولت.این.اقدام.را.از.چهار.ســال.قبل.آغاز.کرده.

اســت..در.روزهای.اخیر.نیز.کلنگ.پــروژه.100.واحدی.

محله.ســیروس.توسط.وزیر.راه.و.شهرسازی.زده.شد.که.

عباس.آخوندی.آن.را.آغاز.تغییر.نگرش.در.طراحی.شهری.
عنوان.کرد.

وزیر.راه.و.شهرســازی.گفت:.دولت،.مــردم.و.تمامی.

ساکنین.محالت.بر.کشــیدن.خط.بلطان.بر.تصمیمات.و.

سیاست.های.گذشته.اقدام.کنند.و.دوران.ساخت.بیغوله.را.
به.پایان.برسانند.

عباس.آخوندی.در.مراسم.کلنگ.زنی.پروژه.صد.واحدی.

محله.ســیروس.به.عنوان.آغاز.طرح.پیشگام.برنامه.ملی.

بازآفرینی.شــهری.در.اســتان.تهران.این.پروژه.را.نوعی.

تغییر.رویکرد.در.حوزه.شهری.دانست.و.گفت:.امید.داریم.

که.بتوانیم.این.تغییر.رویکرد.را.در.ســایر.مناطق.استان.و.

همچنین.شــهرهای.کشــور.تعمیم.دهیم.و.من.بارها.به.

بحث.کاالیی.شــدن.مردم.در.ایران.سوداگری.شهری.و.

شــهرداری.تجارت.محور.اشــاره.کرده.ام..به.گونه.ای.که.

می.بینیــم.امروز.وضعیت.تهران.نتیجــه.همین.عوامل.و.

خرید.تراکم.بوده.و.قدیمی.ترین.محالت.کشــور.را.بدین.
روز.درآورده.است.

آخونــدی.ادامه.داد:.اتفاقات.امــروز.نتیجه.تالش.های.

قبلی.مسئوالن.کشور.است.که.چگونه.شهر.را.دستخوش.

تجارت.کرده.و.تمامی.اقدامات.در.حد.یک.پروژه.و.خرید.

و.فروش.یک.تراکم.آن.را.از.بین.برده.اســت..به.واقع.اگر.

تمامی.محالت.تهران.را.از.طریق.تراکم.بفروشیم،.اتفاق.

بزرگــی.روی.می.دهد؟.یا.از.ســوی.دیگر.کیفیت.زندگی.
ارتقا.پیدا.می.کند؟

.وزیر.راه.و.شهرســازی.ارتقای.کیفیت.زندگی.را.هدف.

اصلی.دولت.دوازدهم.در.حوزه.شــهری.دانست.و.گفت:.

پــروژه.100.واحدی.امروز.باید.بــه.عنوان.یک.نمونه.در.

تهران.اجرا.شــده.و.در.نهایت.منجر.بــه.ارتقای.زندگی.

مردم.شــود..به.گونه.ای.که.آنها.بتوانند.ضمن.لذت.بردن.

از.محیــط.زندگی.خود.به.آن.حس.تعلق.داشــته.و.تجلی.

تمامــی.خاطرات.تاریخی.و.هویــت.ایرانی.خود.را.در.آن.
پیدا.کنند.

در.بخش.دیگری.از.این.برنامه.کلنگ.زنی،.سرپرســت.

شرکت.عمران.و.بهسازی.شهری.گفت:.موضوع.بازآفرینی.

شهری.نتیجه.چهار.ســال.تدبیر.و.اندیشه.بوده.است.که.

امروز.با.حمایت.های.دولت.محترم.به.عرصه.عمل.رسیده.

و.در.حال.احیای.مناطق.ناکارآمد.است..هوشنگ.عشایری.

پروژه.100.واحدی.محله.سیروس.را.نماد.استفاده.از.ابزار.

دولتی.در.بافت.ناکارآمد.عنوان.کرد.و.گفت:.طی.ســالیان.

گذشــته.اراضی.این.پروژه.با.رویکرد.پروژه.محوری.تهیه.

شــده.بود.ولی.خوشــبختانه.امروز.با.تغییر.رویکرد.انجام.

شده.توانستیم.ضمن.استفاده.از.این.اراضی.آن.را.در.جهت.

کمــک.به.مردم.در.اختیار.توســعه.گران.قرار.دهیم.بدون.
آنکه.انتفاعی.برای.دولت.به.همراه.داشته.باشد.

  دوره بیغوله سازی در ایران تمام شده است
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پنجــره.ایرانیان؛.رئیس.مرکز.تحقیقات.بتن.با.بیان.اینکه.

ســاختمان.های.بتنی.در.برابر.زلزله.مقاومت.بیشتری.دارند.

گفت:.در.حال.حاضر.تنها.18درصد.ساختمان.های.پایتخت.
با.سازه.های.بتنی.ساخته.شده.اند.

به.گزارش.ایلنا،.مصطفی.احمدوند.در.بیســتمین.همایش.

ملی.انجمن.بتن.آمریکا )ACI(.ـ.شــاخه.ایــران،.با.بیان.

اینکه.مهم.ترین.موضوع.در.بحث.ســاخت.و.سازها.رعایت.

اخالق.است.اظهار.داشــت:.باید.بتوانیم.در.حوزه.ساخت.و.
ساز.آموزش.را.افزایش.دهیم.

وی.ادامه.داد:.در.20.ســال.گذشــته.چشم.انداز.20.ساله.

صنعت.بتن.و.اســتانداردها.و.مقررات.ایــن.حوزه.تدوین.و.

ابالغ.شده.است.و.تاکنون.27.استاندارد.تعریف.شد.که.پس.

از.تدوین.آن.را.به.موسســه.استاندارد.واگذار.کرد..وی.ادامه.

داد:.این.استانداردها.از.استانداردهای.ملی.هستند.که.رعایت.
آن.هم.اجرایی.است.

رئیس.مرکز.تحقیقات.بتن.با.بیان.اینکه.از.ســال.گذشته.

تدوین.چشــم.انداز.ســال.های.آتی.صنعت.بتن.را.در.دست.

کار.قرار.دادیم.گفت:..شــورای.توسعه.استراتژیک.بتن.ایران.

متشکل.از.بخش.دولتی،.خصوصی.و.انجمن.های.مرتبط.با.

این.حوزه.جلسات.متعددی.برای.تدوین.چشم.انداز.سال.های.

آتی.برگزار.کردند.و.نقشــه.راه.دوره.دوم.چشم.انداز.20.ساله.

توســعه.پایدار.بتن،.صنعت.بتن،.و.ساخت.و.ساز.بتنی.ایمن.

تهیه.شده.است.
احمدوند.ادامه.داد:.موضوعات.مهم.در.این.حوزه.آموزش.
و.ارتقای.کیفیت.تولید.بتن.اســت.که.از.این.رو.وزارت.علوم.
را.وارد.کار.کرده.ایــم.تا.بحث.آموزش.در.این.حوزه.جدی.تر.

دنبال.شود.
وی.در.پاســخ.به.ســوال.ایلنا.مبنی.بر.اینکه.آیا.مقاومت.
ســاختمان.های.بتنی.در.برابر.زلزله.از.ســایر.ســاختمان.ها.
بیشتر.است.و.چند.درصد.ساختمان.های.تهران.از.سازه.های.
بتنی.ســاخته.شــده.اند.گفت:.طول.دوره.ســاخت.بناهای.
بتنی.کمتر.از.سایر.ســاختمان.ها.با.سازه.های.دیگر.است.و.

هزینه.ســاخت.هم.کاهش.پیدا.می.کند..در.عین.حال.میزان.

مقاومت.ســاختمان.های.بتنی.در.برابر.زلزله.بیشتر.از.سایر.
ساختمان.هاست.

وی.ادامــه.داد:.در.حــال.حاضــر.حــدود.18.درصــد.
ساختمان.های.تهران.از.ساختمان.های.بتنی.هستند.

وی.همچنین.درباره.برج.های.شــهر.تهران.اظهار.داشت:.

مشــکلی.که.در.برج.ســازی.وجود.دارد.این.است.که.تمام.

ساختمان.با.بتن.ســاخته.نمی.شود.و.از.سایر.سازه.ها.هم.در.

بلندمرتبه.ســازی.ها.استفاده.می.شــود.که.این.باعث.ضعیف.
شدن.سازه.در.برابر.زلزله.می.شود.

وی.ادامه.داد:.امروزه.به.دلیل.نبود.اســتانداردهای.شفاف.

و.دقیق.مبتنی.بر.مشخصات.عملکردی.جدید.برای.مصرف.

مصالح.بدون.هدر.رفتن.امکان.پذیر.نیست.و.در.چرخه.تولید.

مصالح.حتی.در.مرحله.اجرا.حدود.80.درصد.هدررفت.منابع.
داریم.و.20.درصد.از.مصالح.به.صورت.مفید.استفاده.می.شود.
وی.افــزود:.نبود.بهره.بــرداری.بهینه.از.معــادن.مصالح.
ســاختمانی.باعث.از.بین.رفتن.منابع.طبیعی.می.شود.و.برای.

جلوگیری.از.این.امر.تدوین.استانداردها.ضروری.است.
احمدونــد.افزود:.از.آنجایی.که.یکــی.از.دالیل.عمده.در.
اتالف.مواد،.مصالح،.بتن.اجرای.روش.های.ســنتی.اســت،.
بــه.همین.دلیل.ضرورت.اصالح.وضعیت.موجود.در.صنعتی.

سازی.ساخت.و.ساز.احساس.می.شود.

  ساختمان های بتنی در برابر زلزله مقاوم تر هستند

پنجره.ایرانیان؛.سرپرســت.شــرکت.عمران.و.بهسازی.شهری.ایران.با.بیان.اینکه.تا.سال.

1400.باید.500.هزار.واحد.مســکونی.در.بافت.های.فرسوده.سطح.کشور.ساخته.شود،.گفت:.
سهم.تهران.از.این.برنامه.ساخت.ساالنه.11.هزار.واحد.مسکونی.در.بافت.های.فرسوده.است.
هوشــنگ.عشــایری.در.گفت.وگو.با.خبرنگار.اقتصادی.ایلنا.با.اشاره.به.برنامه.دولت.برای.
نوســازی.بافت.فرسوده.اظهار.داشت:.طبق.برنامه.ریزی.های.انجام.شده.قرار.بر.این.است.که.

تا.سال.1400.،.500.هزار.واحد.مسکونی.در.بافت.فرسوده.کل.کشور.ساخته.شود.
وی.تاکیــد.کرد:..این.رقم.تنها.برای.تولید.مســکن.در.این.بافت.ها.اســت.و.بهســازی.و.

مقاوم.سازی.واحدها.شامل.آن.نمی.شود.
سرپرست.شرکت.عمران.و.بهسازی.شهری.افزود:.طبق.این.برنامه.ساالنه.باید.100.هزار.

واحد.مسکونی.در.بافت.فرسوده.سطح.کشور.ساخته.شود.
وی.با.بیان.اینکه.از.این.دوره.پنج.ســاله.یک.ســال.آن.در.حال.تمام.شــدن.است،.گفت:.
تاکنون.توانسته.ایم.حدود.50.هزار.واحد.مسکونی.در.بافت.فرسوده.سطح.کشور.تولید.کنیم.
سرپرســت.شرکت.عمران.و.بهسازی.شهری.درباره.سهم.پایتخت.از.برنامه.نوسازی.بافت.
فرســوده.اظهار.داشت:.ســهم.تهران.از.این.برنامه.تولید.ساالنه.11.هزار.واحد.مسکونی.در.

بافت.فرسوده.است.
وی.با.بیان.اینکه.عملیات.نوســازی.و.مقاوم.ســازی.بافت.فرسوده.بسیار.عملیات.پیچیده.
و.دشــواری.اســت.گفت:.نکته.بسیار.مهم.در.نوسازی.و.بهســازی.بافت.فرسوده.این.است.
که.ســاخت.و.ساز.نباید.زندگی.ســاکنان.آن.منطقه.را.متوقف.سازد.و.در.حالی.که.عملیات.
مقاوم.ســازی.به.اجرا.می.رسد.جریان.زندگی.در.آن.محله.باید.ادامه.داشته.باشد..بنابراین.این.

عملیات.زمان.بر.خواهد.بود.
وی.با.تاکید.بر.نقش.مشــارکت.عمومی.در.اجرای.عملیات.نوســازی.و.مقاوم.سازی.بافت.

فرســوده.اظهار.داشــت:.به.طور.قطع.اجرای.این.برنامه.ها.بدون.مشارکت.مردم.امکان.پذیر.

نیســت..هر.چند.که.سیاست.دولت.ورود.نهادهای.توسعه.گر.بخش.خصوصی.به.این.بافت.ها.
برای.ارتقای.کیفیت.زندگی.ساکنان.این.مناطق.است.

سرپرســت.شرکت.عمران.و.بهسازی.شــهری.ایران.با.اشاره.به.اراضی.محدود.وزارت.راه.

و.شهرسازی.در.بافت.فرســوده.تهران.اظهار.داشت:.اراضی.وزارت.راه.و.شهرسازی.در.این.

مناطق.بسیار.محدود.است.و.حتی.به.10.هکتار.هم.نمی.رسد..بنا.بر.این.عرضه.زمین.توسط.
دولت.در.این.مناطق.بسیار.محدود.خواهد.بود.

  ساالنه ۱00 هزار مسکن در بافت فرسوده ساخته خواهد شد



12
ه.4

ـار
شم

..9
ن.6

هم
...ب
هم

ازد
ل.ی
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
ج

پن
ساز

ت و 
اخ

رس
بـا

اخ

84

پنجره.ایرانیــان؛.وزیر.کار،.تعاون.و.رفاه.اجتماعی.با.اعالم.

اینکه.نمایان.شــدن.آثار.اشتغال.ایجاد.شــده.زمان.بر.است،.

گفت:.دولت.به.دنبال.اشــتغال.پایدار.اســت.تا.بتواند.اثرات.
مثبتی.از.این.امر.را.ایجاد.کند.

بــه.گزارش.ایســنا،.علــی.ربیعی.در.شــورای.تخصصی.

اشــتغال.در.استانداری.مازندران.با.اشــاره.به.اینکه.مازندران.

توانمندی.اقتصادی.و.اجتماعی.بسیاری.دارد.و.برای.دولت.در.

برنامه.ریزی.توسعه.کشــور.مهم.است،.عنوان.کرد:.مازندران.

ظرفیت.های.اقتصادی.بســیار.مهمی.دارد.که.در.سطح.کشور.
نمود.خود.را.نشان.داده.است.

وی.با.بیان.اینکه.ماهیت.کاربری.روســتا.در.مازندران.در.

حال.تغییر.و.از.اشــتغال.مولد.به.اشــتغال.مستقالت.رسیده.

اســت،.عنوان.کرد:.در.حوزه.ســرمایه.گذاری.گردشگری.و.

روســتایی.می.توانیم.سهم.استان.را.در.سرمایه.گذاری.خارجی.
افزایش.دهیم.

ربیعی.با.تاکید.بر.اینکه.شهرها.و.بخش.های.استان.توسط.

وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.مطالعه.و.بررســی.شده.و.

تمامی.نقاطی.که.می.توان.اشتغال.پایدار.در.آن.مناطق.ایجاد.

کرد.شناســایی.شــده.اند،.عنوان.کرد:.این.طرح.مطالعاتی.از.

ســال.93.در.وزارت.خانه.شروع.شد.و.امسال.تا.حدود.زیادی.

به.پایان.رســیده.و.در.نظر.داریم.از.اطالعات.به.دست.آمده.
بهره.برداری.مناسب.داشته.باشیم.

وزیر.کار.با.اشــاره.به.اینکه.برای.ایجاد.اشــتغال.مجوز.و.

تسهیالت.پرداخت.می.شود.اما.شــیوه.های.تولید.سنتی.باید.

اصالح.شود،.عنوان.کرد:.بودجه.ریزی.عملیاتی.در.کشور.آغاز.

شــده.و.در.این.روش.به.استان.ها.ابالغ.شده.تا.برنامه.ریزی.ها.
از.محدوده.زمانی.خارج.و.درون.نگری.مدیریت.اعمال.شود.

وی.با.تاکید.بر.اینکه.در.نظر.داریم.ســهم.مشارکت.بخش.

خصوصی.را.در.پروژه.هــای.دولتی.افزایش.دهیم،.بیان.کرد:.

دولت.دوازدهم.به.امروز.فکــر.نمی.کند.و.به.فکر.دولت.های.
بعدی.است.تا.برنامه.ها.و.تصمیم.های.گرفته.شده.ادامه.یابد.
ربیعی.با.اشــاره.به.اینکه.آثار.اشــتغال.ایجاد.شده.در.سال.
1397.خودنمایی.خواهد.کرد،.گفت:.هشت.سال.زمان.خواهد.
برد.تا.اثر.رشد.اقتصادی.در.کشور.نشان.داده.شود..رشدی.که.
از.سال.1376.شروع.شده.بود.در.سال.1384.اثرش.را.نشان.

داد.اما.در.سال.1387.کاهش.یافت.
وی.با.تاکید.براینکه.ملموس.شــدن.رشد.پایدار.و.رونق.
اقتصادی.زمانبر.اســت،.گفت:.متوســط.قیمت.تمام.شده.
تولید.شــغل.به.صورت.میانگین.700.میلیون.تومان.است.
که.ایــن.مقدار.در.صنایع.کوچک.بــه.300.میلیون.تومان.
می.رسد....امروز.یک.درصد.رشد.اقتصادی.کمتر.از.صدهزار.
شــغل.ایجاد.می.کند،.از.این.رو.باید.روش.های.سازمانی.را.
در.ایجاد.اشــتغال.تغییر.داد.که.در.این.راه.مسیر.جدیدی.را.
برای.ایجاد.اشــتغال.در.نظر.داریم.که.یکی.از.این.روش.ها.

اشتغال.پایدار.است.
وی.تصریح.کرد:.در.اشــتغال.پایدار.در.نظر.ایجاد.اشتغال.
600.هزار.شــغل.پیش.بینی.شده.اســت.و.نیز..تاکنون.100.
میلیارد.تومان.اعتبار.برای.طرح.کاروزی.اختصاص.داده.شد.

  اثرات برنامه های اشتغالزا در سال 97 خود را نشان می دهد

پنجره.ایرانیان؛.شــهردار.تهران.با.رد.شــائبه.پرکردن.گود.برج.میالد.گفت:.اقدامات.الزم.
برای.ایمن.سازی.این.گود.انجام.می.شود.

محمد.علی.نجفی.در.گفت.وگو.با.ایسنا،..در.مورد.آخرین.وضعیت.گود.رها.شده.برج.میالد.

که.بنا.به.تشخیص.کارشناسان.امر.به.مرحله.خطرناکی.رسیده.است،.گفت:.گزارشی.از.معاون.

فنی.و.عمرانی.شهرداری.تهران.در.مورد.وضعیت.برج.میالد.درخواست.کردیم.و.هیاتی.را.نیز.
برای.بررسی.دقیق.به.محل.اعزام.کرده.ایم.

وی.با.بیان.اینکه.پیشنهاداتی.برای.انجام.کارهایی.در.راستای.مقاوم.سازی.گود.ارائه.شده.

تا.لطمه.ای.به.اطراف.گود.زده.نشــود،.اظهار.کرد:.مقاوم.ســازی.را.انجام.خواهیم.داد..و.از.

این.بابت.جای.نگرانی.نیســت،.ولی.اصل.موضوع.این.اســت.که.بنیاد.تعاون.ناجا.این.زمین.

را.در.اختیار.دارد.و.قرار.بوده.هتل.بســازد.که.باید.این.مســئله.را.با.آنها.حل.کنیم.که.یا.این.

کار.را.زودتر.انجام.دهند.و.یا.زمین.را.از.آنها.بگیریم.و.از.ســرمایه.گذار.دیگری.برای.این.کار.
دعوت.کنیم.

شــهردار.تهران.با.رد.شائبه.پرکردن.گود،.افزود:..موضوع.عدم.ایمنی.و.لطمه.ای.که.ممکن.

اســت.به.برج.زده.شود،.دقیقا.محاسبه.شــده.و.اقدامات.ایمنی.در.راستای.ایمن.سازی.گود.
انجام.می.شود.

  احتمال پس گرفتن گود برج میالد از ناجا
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پنجــره.ایرانیان؛.عضو.کمیســیون.عمران.مجلس.گفت:.

بحث.زمین.شناســی.و.زمین.شناختی.در.ساخت.و.ساز.خیلی.
مهم.است.و.نباید.به.سادگی.از.کنار.آن.گذشت.

مجیــد.کیان.پــور.در.گفت.وگو.با.ایســنا.اظهار.کرد:.یک.

مجموعه.از.کارگر.تا.معمار،.مهندس،.ناظر.و....در.ســاخت.

یک.مســکن.نقش.دارند.و.هر.کدام.از.این.افراد.به.وظایف.

عمل.نکنند،.ساختمان.دچار.مشکل.می.شود.
وی.با.اشاره.به.تخریب.ســاختمان.ها.در.زلزله.های.اخیر،.
بیان.کرد:.بحث.زمین.شناســی.و.زمین.شناختی.در.ساخت.و.
ســاز.خیلی.مهم.است.و.نباید.به.سادگی.از.کنار.آن.گذشت..
در.مســکن.مهر.سرپل.ذهاب،.گســل.عبور.کرده.و.هنگام.
ساخت،.زمین.شناسی.و.شــناختی.در.آن.نادیده.گرفته.شده.

و.این.در.حالی.اســت.که.رعایت.چنین.موضوع.مهمی.باید.
در.اولویت.باشد.

کیان.پــور.تاکید.کرد:.قدرت.زلزله.7.3.ریشــتری.عادی.

نیســت.و.اگر.این.زلزله.آن.زمان.در.بم.یا.منجیل.و.رودبار.
می.آمد،.بدون.شک.تلفات.بیشتری.به.دنبال.می.داشت.

عضو.کمیســیون.عمــران.مجلس.با.اشــاره.به.تخریب.

بیمارستان.اسالم.آباد.غرب.تصریح.کرد:.اگر.نحوه.تخریب.

را.ببینیــد،.متوجه.خواهید.شــد.که.با.تغییــر.طراحی،.آن.

ساختمان.تخریب.نمی.شــد..ضعف.بیشتر.در.زمین.شناسی.

بوده.که.ســازه.در.جای.بــدی.قرار.گرفته.و.اگر.مســائل.

ژئوتکنیک.بهتر.دیده.می.شد.و.شیوه.طراحی.تغییر.می.کرد،.
آسیب.ها.قطعا.کمتر.بود.

وی.تاکیــد.کرد:.باید.از.تکنولوژی.روز.دنیا.در.ســاخت.و.

ســازها.استفاده.کنیم.که.ســازه.ها.هم.انعطاف.پذیر.باشند.و.
هم.انرژی.جذب.کنند.

کیان.پور.گفت:.در.زلزله.اســتان.کرمانشاه.شخصی.سازها.

بیشــتر.آسیب.دیدند.و.همین.نشــان.می.دهد.که.در.ساخت.

.و.ســازها.باید.اصول.مهندســی.را.بیشــتر.رعایت.کنیم.و.
ساختمان.هایی.بسازیم.که.در.برابر.زلزله.ایمن.باشند.

  باید از تکنولوژی روز دنیا در ساخت و سازها استفاده کنیم

پنجره.ایرانیان؛.ســاخت.مسکن.هنوز.هم.سودآور.اســت.اما.از.آنجایی.که.عده.ای.
همچنان.دنبال.سودهای.غیرمنطقی.هستند،.وضعیت.حاضر.را.برنمی.تابند.

عباس.شــوکتی.در.گفت.وگو.با.ایسنا.اظهار.کرد:.عملکرد.دولت.یازدهم.و.دوازدهم.

باعث.خالی.شــدن.حباب.قیمت.مسکن.و.تغییر.رویکرد.از.سرمایه.ای.به.مصرفی.شد..

اگر.چه.آمارها.بیانگر.افزایش.چند.درصدی.قیمت.هاست.اما.یادمان.باشد.که.این.روند.
حداکثر.به.اندازه.نرخ.تورم.عمومی.خواهد.بود.

وی.افزود:.اقدام.قابل.ســتایش.دولت،.جهت.دهی.در.پرداخت.تســهیالت.صندوق.

پس.انداز.مســکن.یکم.بر.خالف.دولت.های.گذشــته.اســت..بدیــن.معنی.که.این.

تســهیالت.به.خریداران.واقعی.می.رسد.و.در.دام.ســفته.بازی.و.سوداگری.نمی.افتد؛.
بنابراین.باعث.ایجاد.تورم.نمی.شود.

این..کارشناس.مسکن.در.پاسخ.به.سوالی.که.چرا.تسهیالت.مسکن.بعد.از.گذشت.

حدود.ســه.ســال.از.روی.کار.آمدن.دولت.یازدهم.وارد.بازار.شد،.گفت:.قطعا.چنانچه.

دولت.از.همان.ابتدا.پرداخت.تسهیالت.را.در.دستور.کار.قرار.می.داد،.با.توجه.به.خالی.

نشدن.حباب.قیمت.مســکن،.درصد.به.مراتب.کمتری.از.قیمت.خانه.خریداری.شده.
را.شامل.می.شد..از.طرف.دیگر.این.تسهیالت.مانع.خالی.شدن.حباب.قیمت.می.شد.
شــوکتی.با.بیان.اینکه.بازار.مســکن.زمینه.های.جهش.قیمت.را.ندارد،.اضافه.کرد:.
باید.در.اقتصاد.مســکن.دو.مفهوم.»رونق«.و.»ســفته.بازی«.را.از.یکدیگر.تفکیک.
کنیم..زمانی.معامالت.مســکن.چندین.برابر.حال.حاضر.بود.اما.این.اتفاق.نه.تنها.به.
خانه.دار.شــدن.مردم.منجر.نمی.شد.که.با.ایجاد.حباب.در.قیمت.ها.دسترسی.مردم.به.
مســکن.را.ســخت.تر.می.کرد؛.بنابراین.می.توان.گفت.حداقل.ظرف.سال.های.70.تا.
90.رونق.واقعی.را.در.بخش.مســکن.تجربه.نکرده.ایم.اما.در.وضعیت.کنونی.اگر.چه.
تعداد.معامالت.کمتر.از.گذشته.است.اما.مسکن.به.مثابه.یک.کاالی.مصرفی.با.قیمت.
ارزان.تــر.در.اختیار.مردم.قرار.می.گیرد.و.با.قاطعیت.می.توان.گفت.در.وضعیت.کنونی.

اقتصاد.مسکن.در.مسیر.درستی.حرکت.می.کند.

وی.گفت:.وظیفه.دولت.حمایت.از.بخش.خصوصی.در.تولید.مســکن.است.نه.ورود.

مستقیم.به.این.حیطه.و.واقعیت.این.است.که.دولت.پولی.برای.ساخت.مسکن.ندارد..

اقدام.مطلوبی.که.از.طرف.دولت.یازدهم.انجام.شــد.و.باید.با.جدیت.بیشتر.ادامه.پیدا.
کند،.توسعه.ای.کردن.بانک.مسکن.است.

به.گفته.شوکتی.پیش.شرط.اینکه.بخواهیم.مسکن.را.از.دام.سوداگری.نجات.دهیم.

و.به.ســمت.مصرفی.شدن.پیش.ببریم،.این.است.که.ســاز.و.کاری.متفاوت.با.سایر.

بانک.ها.برای.بانک.مســکن.تعریف.کنیم؛.سازوکاری.که.مبتنی.بر.توسعه.اقتصادی.
باشد.نه.سود.بیشتر.بانکی.

این.کارشــناس.مسکن.خاطر.نشــان.کرد:.دولت.قدم.های.خوبی.برای.ساماندهی.

صنعت.ســاختمان.برداشــته.که.از.جملــه.آنها.می.توان.به.تدویــن.آیین.نامه.کنترل.

ســاختمان.اشاره.کرد.که.امیدوارم.در.کمیســیون.زیر.بنایی.دولت.به.تصویب.برسد..

قطعا.الزم.اســت.که.با.بازتعریف.عوامل.دخیل.در.ساخت.وساز.به.سمت.کیفی.سازی.
حرکت.کنیم.و.کیفیت.در.قیمت.مسکن.تاثیرگذار.باشد.

  عملکرد دولت روحانی باعث خالی شدن حباب قیمت مسکن شد
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پنجره.ایرانیــان؛.مدیرعامل.بانک.مســکن.با.ارائه.

چهار.پیشــنهاد.برای.افزایش.تســهیالت.به.نوسازی.

بافت.فرســوده.گفت:.یکی.از.پیشــنهادات.ما.ارائه.وام.

10.میلیون.تومانی.قرض.الحسنه.به.هر.یک.از.زوجین.
جوان.در.کنار.وام.ازدواج.است.

به.گزارش.ایلنا،.هاشــم.بت.شــکن.در.مراسم.شروع.

عملیات.اجرایی.نوســازی.مســکن.در.بافت.فرسوده.با.

مجموعه.مســکونی.100.واحدی.در.محله.سیروس.با.

بیان.اینکه.این.اقدامات.باعث.اشتغالزایی.برای.جوانان.

می.شــود.گفت:.ســاخت.هر.واحد.مســکونی.با.متراژ.

متوســط.برای.دو.نفر.اشتغال.مســتقیم.و.غیرمستقیم.

ایجاد.می.کند.که.وظیفه.بانک.مســکن.حمایت.از.این.
روند.و.پشتیبانی.از.انبوه.سازان.است.

وی.با.تاکیــد.بر.اینکه.خوشــبختانه.در.طول.دولت.

یازدهم.برنامــه.قابل.قبولی.برای.اعطای.تســهیالت.

نوسازی.بافت.فرسوده.فراهم.و.به.اجرا.رسید.گفت:.در.

سال.گذشته.شاهد.رشد.70.درصدی.تسهیالت،.ساخت.

مســکن.بودیم.و.برای.ساخت.40.هزار.واحد.مسکونی.
تسهیالت.ارائه.شد.

مدیرعامل.بانک.مسکن.افزود:.همچنین.برای.خرید.

150.هــزار.واحد.مســکونی.70.هزار.میلیــارد.تومان.
تسهیالت.پرداخت.کردیم.

بت.شکن.با.اشاره.به.آمار.اعطای.تسهیالت.در.9.ماهه.

امسال.اظهار.داشــت:.در.9.ماه.ابتدای.سال.تسهیالت.

خرید.مســکن.55.درصد.رشــد.پیدا.کرد.و.رشــد.23.
درصدی.در.ساخت.واحدهای.مسکونی.داشتیم.

این.مقام.مســوول.با.اشاره.به.تســهیالت.صندوق.

پس.انداز.یکم.ادامه.داد:.این.تســهیالت.برای.اقشــار.

متوسط.طراحی.شده.که.نرخ.سود.آن.در.بافت.فرسوده.

8.درصد.و.در.ســایر.مناطق.5/9.درصد.اســت.و.دوره.
بازپرداخت.آن.12.سال.طراحی.شده.است.

وی.با.بیان.اینکه.تا.امروز..334.هزار.نفر.در.صندوق.

پس.انداز.یکم.ســپرده.گذاری.کرده.اند.گفت:.متوســط.

ســپرده.5/22.میلیون.تومان.بــرای.هر.نفر.بوده.و.60.

هزار.میلیارد.ریال.تجهیز.منابع.شــده.اســت.و.افراد.با.

ســپرده.گذاری.40.میلیون.تومانی.می.توانند.یک.سال.

دیگر.80.میلیون.تومان.تسهیالت.دریافت.کنند.که.این.

رقم.برای.زوجین.به.240.میلیون.تومان.با.سپرده.گذاری.
خود.افراد.می.رسد.

بت.شــکن.با.بیان.اینکه.بانک.مســکن.در.پرداخت.

وام.به.نوســازی.بافت.فرســوده.از.فعال.ترین.بانک.ها.

بوده.اســت،.گفت:.از.36.هزار.فقره.تسهیالت.به.بافت.

فرســوده.32.هزار.فقره.را.بانک.مسکن.پرداخت.کرده.
است.

مدیرعامل.بانک.مســکن.با.اشاره.به.اعطای.وام.های.

40.میلیون.تومانی.با.نرخ.سود.18.درصد.به.توسعه.گران.

در.بافت.فرســوده.گفت:.اگر.یارانه.این.سود.تامین.شود.
رقم.سود.به.9.درصد.کاهش.پیدا.می.کند.

وی.با.بیان.اینکه.افزایش.ارائه.تسهیالت.به.نوسازی.

بافت.فرســوده.در.برنامه.های.بانک.مسکن.قرار.دارد،.

گفت:.به.شــرط.تصویب.بودجه.سال.آینده.قرار.بر.این.

اســت.که.دولت.ســپرده.گذاری.2هزار.و.500.میلیارد.

تومانــی.انجــام.دهــد.و.بانک.ها.هم.بــا.همین.مبلغ.

سپرده.گذاری.کنند.و.از.محل.این.منابع.100.هزار.فقره.

تســهیالت.50.میلیون.تومانی.به.سازندگان.مسکن.در.
بافت.فرسوده.ارائه.شود.

مدیرعامل.بانک.مســکن.با.اشــاره.به.پیشــنهادی.

دیگر.برای.ارائه.تســهیالت.به.نوسازی.بافت.فرسوده.

گفت:.پیشنهاد.دیگر.این.اســت.که.زوجین.بتوانند.در.

کنار.وام.10.میلیون.تومانی.قرض.الحســنه.ازدواج،10.

میلیون.تومان.دیگر.وام.مسکن.دریافت.کنند.البته.شرط.

پرداخت.این.وام.به.زوجین.ســپرده.گذاری.در.صندوق.
پس.انداز.یکم.است.

بت.شــکن.ادامه.داد:.آخرین.پیشنهاد.ما.برای.ارائه.

تســهیالت.به.بافت.فرســوده.این.است.که.بانک.به.

ازای.ســاخت.هر.واحــد.مســکونی.وام.40.میلیون.

تومانــی.ارائه.دهد.که.شــرط.آن.بــرای.کاهش.دو.

واحدی.سود.مصوب.شــورای.پول.و.اعتبار.افزایش.
سرمایه.بانک.مسکن.است.

  کاهش 2 درصدی بهره تسهیالت ساخت مسکن به شرط افزایش سرمایه بانک
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پنجره.ایرانیان؛.رســیدن.میزان.رشد.قیمت.مسکن.

شــهر.تهران.به.15.درصد.در.آذرماه.امســال.نشــان.

می.دهد.بازده.سرمایه.در.این.بخش.هم.اکنون.با.میزان.
سود.بانکی.برابری.می.کند.

به.گزارش.ایسنا،.در.9.ماهه.امسال.شرایط.رشد.چهار.

بازار.موازی.یعنی.بورس،.سکه،.دالر.و.مسکن.حاکی.از.

آن.است.که.بورس.27.درصد،.سکه.15.5.درصد،.دالر.

11.8.درصد.و.مسکن.8.درصد.رشد.را.تجربه.کرده.اند..

اما.موضوع.اساسی.آن.است.که.بخش.مسکن.از.ابتدای.

پاییز.روند.پرشــتاب.تری.به.خود.گرفته.است..به.طوری.

که.مهرمــاه.8.7.درصد،.آبان.ماه.10.9.درصد.و.آذرماه.

15.درصــد.افزایش.نقطه.به.نقطه.قیمت.را.تجربه.کرد.

و.پیش.بینی.می.شــود.با.ادامه..این.روند.وضعیت.جذب.
سرمایه.و.اشتغال.در.این.بخش.افزایش.پیدا.کند.

طی.54.ماه.قبل.از.مهرماه.امسال،.سرمایه.گذاری.در.

بازار.مســکن.توجیه.اقتصادی.نداشت؛.چرا.که.در.تمام.

طول.این.مدت.رشد.قیمت.مسکن.پایین.تر.از.نرخ.تورم.

عمومی.و.در.بســیاری.ماه.ها.پایین.تر.از.تورم.نقطه.به.

نقطــه.قرار.می.گرفت..اما.از.ابتــدای.مهرماه،.همزمان.

با.کاهش.نرخ.ســود.ســپرده.های.بانکی.به.15.درصد.

شاهد.رشد.مناسب.قیمت.مســکن.شهر.تهران.بودیم.

و.در.آذرمــاه.این.میزان.به.15.درصد.رســید..این.رقم.

هم.اکنون.با.نرخ.سود.سپرده.های.بانکی.برابری.می.کند..

بــا.افزایش.بازدهی.بخش.مســکن.در.ماه.های.آینده.

احتمال.خروج.سرمایه.های.بلوکه.شده.در.سیستم.بانکی.
و.ورود.آن.به.حوزه.ساخت.و.خرید.مسکن.وجود.دارد.

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

ســال.گذشته.تجربه.کرد،.در.زمستان.1395.به.رشد.4.

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

شرایط.موجود.حاکی.از.آن.است.که.برخی.اقدامات.

دولت.برای.کمک.به.تقاضای.مسکن.از.جمله.کاهش.

نرخ.ســود.تسهیالت.مســکن.یکم.به.9.5.درصد.و.

اوراق."تســه".به.17.5.درصد.تاثیر.نســبی.بر.بازار.

مسکن.داشــته.و.باعث.افزایش.6.3.درصدی.تعداد.

معامالت.و.افزایش.6.5.درصدی.قیمت.مســکن.در.

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

از.سوی.دیگر.با.توجه.به.اینکه.بخش.مسکن.با.300.

حرفه.و.صنعت.در.ارتباط.اســت.رونق.این.بخش.می.

تواند.تاثیر.مثبتی.در.عملکرد.بخشــهای.مرتبط.داشته.

باشــد..بخش.مســکن.با.پایان.دولت.دهــم.به.دلیل.

عملکــرد.اقتصادی.آن.دولت.که.تاثیر.خود.را.بر.جهش.

قیمــت.دالر.از.900.تومــان.به.حــدود.4000.تومان،.

افزایــش.نرخ.تورم.بــه.40.4.درصــد،.افزایش.قیمت.

نهاده.های.ساختمانی،.رشد.700.درصدی.قیمت.زمین.

و.500.درصدی.قیمت.مسکن.گذاشت،.وارد.رکود.شد.

که.هنوز.به.طور.کامل.به.رونق.نرســیده.اما.نشانه.های.
پیش.رونق.آن.در.نیمه.اول.سال.جاری.بروز.یافت.

فروردین.ماه.امســال.تاثیر.شــرایط.انتخاباتی.منجر.

به.کاهش.8.5.درصدی.معامالت.مســکن.شهر.تهران.

نسبت.به.ماه.مشــابه.سال.قبل.شد،.در.اردیبهشت.ماه.

6.4.درصد.رشد.کرد،.در.خردادماه.0.8.درصد.کمتر.شد،.

در.ماه.آغازین.فصل.تابســتان.نیز.معامالت.2.5.درصد.

کمتر.از.مدت.مشــابه.ســال.قبل.بود،.در.مردادماه.6.2.

درصد.باالتر.قرار.گرفت،.در.شهریورماه.شاهد.افزایش.

9.7.درصــدی.بودیم،.در.مهرماه.رشــد.34.4.درصدی.

تعداد.معامالت.نسبت.به.ماه.مشابه.قبل.به.ثبت.رسید،.

در.آبان.ماه.معامالت.مسکن.18.5.درصد.نسبت.به.ماه.

مشابه.ســال.قبل.افزایش.یافت.و.در.آذرماه.دیدیم.که.

معامالت.مسکن.شهر.تهران.50.درصد.نسبت.به.مدت.

مشــابه.سال.قبل.باال.رفت..شرایط.موجود.حاکی.از.آن.

است.بعد.از.نوسانات.بهاری،.گروه.موسوم.به.متقاضیان.

تجهیز.شده.به.تسهیالت."تسه".و."مسکن.یکم".در.

تابســتان.وارد.بازار.مسکن.شده.اند.که.به.رشد.تدریجی.
معامالت.کمک.کرده.اند.

  مسکن هم ردیف بازار پول قرار گرفت
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پنجــره.ایرانیان؛.با.توجه.به.اینکه.ســرعت.پس.انداز.در.

صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.سه.برابر.شده.است،.مسکن.
ارزان.قیمت.در.آینده.رونق.مناسبی.را.تجربه.خواهد.کرد.

به.گزارش.ایســنا،.حســین.عبده.تبریزی.در.حاشیه.

"پنجمیــن.کنفرانس.ملی.پژوهش.هــای.کاربردی.در.

مهندســی.عمران،.معماری.و.مدیریت.شهری".اظهار.

کرد:.خانه.های.ارزان.قیمت.در.آینده.بازار.خوبی.خواهند.

داشــت..در.مقابل،.معتقدم.همچنــان.خانه.های.گران.

قیمت.با.ســرعت.بســیار.کمی.فروخته.خواهند.شد.و.

خانه.های.خالی.لوکس.به.راحتــی.به.فروش.نخواهند.

رفت..اما.مسکن.ارزان.قیمت.بازار.رشد.مناسبی.را.پیش.

رو.دارد.و.وزارت.راه.و.شهرســازی.هم.کمک.کرده.تا.
این.رشد.ادامه.پیدا.کند.

وی.افزود:.در.حال.حاضر.در.هفته.سه.برابر.ماه.مشابه.

سال.قبل.در.صندوق.مسکن.یکم.افتتاح.حساب.انجام.

می.شــود.که.سبب.نگرانی.بانک.مســکن.بابت.تامین.
منابع.تسهیالت.مسکن.شده.است.

مشــاور.وزیر.راه.و.شهرسازی.درباره.افزایش.نرخ.ارز.

طی.هفته.های.اخیر.گفت:.من.قبال.نگفته.بودم.که.نرخ.

ارز.در.حال.حاضر.ارزان.اســت.بلکــه.گرایش.بازار.را.

اعالم.کرده.بودم..به.نظر.من.تشخیص.بازار.این.است.

که.نرخ.ارز.گرایش.بــه.باالتر.رفتن.دارد..دولت.نیز.در.

صورتی.که.این.تشخیص.بازار.را.درک.کند.باید.کمک.
کند.تا.ارز.به.وسیله.پس.انداز.تبدیل.نشود.

عبــده.تبریزی.ادامه.داد:.در.واقــع.دولت.باید.کمک.

کند.تا.حباب.نرخ.ارز.از.بین.برود.تا.به.وســیله.ای.برای.
پس.انداز.تبدیل.نشود.

مشاور.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.بیان.اینکه.هم.اکنون.در.

بازار.ســرمایه،.سهام.های.وابسته.به.ارز،.روند.رو.به.رشد.

به.خود.گرفته.اند،.گفت:.ســهام.هایی.مانند.پتروشیمی.ها،.

فلــزات،.خودرو.و.دیگر.ســهام.هایی.که.وابســته.به.ارز.

هســتند،.در.روزهای.اخیر.با.اســتقبال.مشتریان.مواجه.
شده.اند.و.حتی.از.قیمت.ارز.هم.باالتر.رفته.اند.

عبــده.تبریزی.همچنیــن.درباره.تســهیالت.حوزه.

مســکن.اظهار.کرد:.تشخیص.وزارت.راه.و.شهرسازی.

مبنی.بر.افزایش.قدرت.خرید.مســکن.از.ســوی.مردم.
برنامه.درستی.است.

وی.با.بیان.اینکه.مســکن.ارزان.قیمت.قابلیت.رشد.

قابل.مالحظــه.ای.دارد،.گفت:.حســاب.هایی.که.هم.

اکنون.در.صندوق.پس.انداز.مســکن.یکم.افتتاح.بانک.

مسکن.افتتاح.می.شود.نسبت.به.مدت.مشابه.سال.قبل.

ســه.برابر.افزایش.یافته.و.بانک.مسکن.نگران.کسری.

منابع.خود.شده.است؛.چرا.که.با.شتاب.زیادی.مردم.در.

حال.سرمایه.گذاری.هستند.و.این.سرمایه.گذاری.به.امید.
دریافت.وام.مسکن.است.

مشاور.وزیر.راه.و.شهرسازی.تصریح.کرد:.ساالنه.در.

ایــران.650.هزار.ازدواج.صورت.می.گیرد.که.رقم.قابل.

مالحظه.ای.است.و.این.افراد.وارد.بازار.مسکن.می.شوند..

از.ســوی.دیگر.می.توانند.در.صندوق.پس.انداز.مسکن.

یکم.حســاب.افتتاح.کنند..نگرانی.بانک.مســکن.بابت.

کمبود.منابع.با.حمایت.برطرف.می.شود؛.به.شرطی.که.

بانک.مرکزی.بپذیرد.مطالباتی.که.از.بانک.مسکن.دارد.
را.دیرتر.وصول.کند.

وی،.بانک.مســکن.را.ســالم.ترین.بانک.موجود.در.

ایران.دانست.و.گفت:.بانک.مســکن.وام.های.با.مبالغ.

کم.پرداخت.کرده.و.مشــکلی.برای.وصول.آنها.ندارد،.

بنابرایــن.وضعیت.آن.با.بانک.هــای.دیگر.که.وام.های.

بزرگ.پرداخت.کرده.و.اقساط.آنها.بازپرداخت.نمی.شود.
متفاوت.است.و.در.موقعیت.خوبی.قرار.دارد.

عبده.تبریزی.تاکید.کرد:.در.صورتی.که.بانک.مسکن.

به.بانک.توسعه.ای.تبدیل.شود.وزارت.راه.و.شهرسازی.

آمادگــی.دارد.از.منابع.داخلی.و.امالک.خود.به.افزایش.
سرمایه.این.بانک.کمک.کند.

  مسکن ارزان قیمت رونق می گیرد
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پنجــره.ایرانیان؛.طبق.اعالم.وزیر.راه.و.شهرســازی.تا.

کنون.بیش.از.100.هزار.میلیارد.تومان.خرج.پروژه.مسکن.

مهر.شــده.و.در.روزهای.اخیر.قائم.مقام.او.اعالم.کرد.که.
این.طرح.به.10.هزار.میلیارد.تومان.دیگر.نیاز.دارد.

به.گزارش.ایسنا،.عنوان.شده.که.تا.کنون.بیش.از.100.

هزار.میلیارد.تومان.خرج.مســکن.مهر.شده.و.هنوز.عمده.

ســایت.ها.با.مشکل.خدمات.زیربنایی.و.روبنایی.مواجهند..

طبــق.اعالم.قائم.مقــام.وزیر.راه.وشهرســازی.در.طرح.

مسکن.مهر،.این.پروژه.به.حداقل.10.هزار.میلیارد.تومان.

اعتبار.دیگر.نیاز.دارد.که.4.هزار.میلیارد.تومان.آن.باید.به.

خدمات.و.زیرساخت.ها.اختصاص.پیدا.کند..اما.کارشناسان.

می.گوینــد.احتماال.با.این.ارقام.نیز.مناطقی.که.مســکن.

مهر.در.آنجا.احداث.شــده.قابلیت.ســکونت.بی.دغدغه.را.
نخواهد.داشت.

زمانی.که.دولت.قبل.در.سال.1386.پروژه.مسکن.مهر.

را.کلنگ.زد.تصور.می.شد.با.چاپ.45.هزار.میلیارد.تومان.

پــول.بدون.پشــتوانه.برای.این.طــرح.2.میلیون.و.200.

هزار.واحد.ظرف.حداکثر.2.ســال.به.پایان.می.رسد..البته.

ظاهرا.درخصوص.زیرســاخت.های.این.طرح.ساده.انگاری.

شــده.بود..بعد.از.شــش.سال.و.تا.ســال.1392.نه.تنها.

زیرساخت.ها.بلکه.تکمیل.واحدها.نیز.که.اقدام.ساده.تری.

بــود.به.طور.کامل.انجام.نشــد..تا.مردادماه.امســال.که.

آخرین.آمار.مســکن.مهر.ارائه.شــد.یک.میلیون.و.839.

هزار.و.829.واحد.مســکن.مهر.تکمیل.و.افتتاح.شده.که.

ســهم.دولت.های.نهم.ودهم.55.درصد.و.دولت.روحانی.

45.درصــد.بوده.کــه.اگر.پروژه.به.طــور.کامل.دردولت.

دوازدهم.تکمیل.شــود.سهم.دولت.روحانی.55.و.و.دولت.
احمدی.نژاد.45.درصد.خواهد.بود.

با.این.که.اعالم.شــده.جشــن.پایان.مسکن.مهر.در.2.

شهر.یزد.و.زنجان.برگزار.شده.و.تا.پایان.امسال.در.هشت.

شهر.دیگر.هم.برگزار.می.شود،.بنا.به.اذعان.احمد.اصغری.

مهرآبــادی،.قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرســازی،.برنامه.دو.

ساله.برای.اتمام.مسکن.مهر.در.نظر.گرفته.شده.اما.امیدی.

به.تکمیل.آن.در.مدت.زمان.تعیین.شده.نیست..در.بسیاری.

از.شــهرهای.جدید.از.جمله.پردیس،.پرند.و.هشتگرد.که.

مســکن.مهر.در.آن.مناطق.قــرار.دارد.خدمات.زیربنایی.

دچار.مشکل.اســت؛.چرا.که.در.شهرهای.جدید.قرار.نبود.

به.این.زودی.چنین.جمعیت.گســترده.ای.ساکن.شود..به.

طــور.مثال.افق.جمعیتی.پردیس.180.هزار.نفر.بود.که.با.

مصوبه.ایجاد.80.هزار.واحد.مســکن.مهر.در.پردیس.در.

دولت.قبل.افق.جمعیتی.به.530.هزار.نفر.رسید.و.ناگهان.

آب،.برق،.گاز.و.بســیاری.دیگر.از.خدمات.شــهری.دچار.

چالش.اساســی.شد..در.پرند.و.هشتگرد.نیز.به.ترتیب.95.

و.50.هزار.واحد.مســکن.مهر.تعریف.شد.که.7000.واحد.
در.پرند.و.10.هزار.واحد.در.هشتگرد.فاقد.متقاضی.است.
طبق.اعالم.عباس.آخوندی،.با.حمایت.دولت.و.پرداخت.
تســهیالت.بانکی.ارزان.قیمت.توسط.اشخاص.حقیقی.و.
حقوقی.بنا.شــد.برنامه.مســکن.مهر.به.پیش.برود.اما.در.
پایان.دولت.دهم.تنها.حدود.یک.میلیون.واحد.معادل.45.
درصد.از.کل.این.پروژه.تکمیل.و.افتتاح.شــدند..جانمایی.
مناســب،.ضعف.در.پاره.ای.از.مــوارد،.عدم.برخورداری.از.
خدمــات.زیربنایی.مناســب.همچون.آب،.بــرق،.گاز.و.
فاضالب،.انتقال.پول.پرقدرت.در.تامین.مالی.و.محدودیت.
منابع.مالی.بخشی.از.مشکالتی.بود.که.مسکن.مهر.برای.

دولت.یازدهم.به.ارمغان.آورد.
از.سوی.دیگر،.مشــکل.بازپرداخت.تسهیالت.مسکن.
مهر.مطرح.اســت..با.این.که.تسهیالت.مسکن.مهر.از.30.
به.40.میلیون.تومان.افزایش.یافته،.این.نگرانی.وجود.دارد.
که.خانواده.ها.از.عهده.اقســاط.ماهیانه.برنیایند..به.گفته..
مهرآبادی.بازپرداخت.12.ســاله.تسهیالت.مسکن،.مردم.
را.در.تنگنا.قرار.می.دهد.از.این.رو.از.بانک.ها.درخواســت.
می.کنیم.در.این.زمینه.با.نــگاه.بازتری.به.موضوع.توجه.

داشته.باشند.

  هزینه هایی که تمامی ندارد
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پنجره.ایرانیان؛.شرکت.مرسدس.بنز.اعالم.کرده.است.که.

قصد.دارد.تا.اواخر.ســال.آینده.میالدی،.نسخه.تمام.برقی.و.
الکتریکی.اتوبوس.سیتارو.خود.را.تولید.و.روانه.بازار.کند.

به.گزارش.ایسنا،.بسیاری.از.کشورهای.جهان.قصد.دارند.با.

هدف.مقابله.با.آلودگی.هوا.و.کاهش.میزان.انتشــار.آالینده.ها.

و.گازهای.گلخانه.ای.و.حفظ.بیشتر.محیط.زیست،.خودروهای.

تمــام.الکتریکــی.و.برقی.را.به.تولید.انبوه.برســانند..در.این.

راستا.غول.های.خودروســازی.جهان.عزم.خود.را.برای.تولید.

انبوه.انواع.وســایل.نقلیه.و.خودروهای.برقی.جزم.کرده.و.از.
برنامه.های.خود.بدین.منظور.رونمایی.کرده.اند.

شرکت.بنز.به.تازگی.اعالم.کرده.است.که.این.شرکت.قصد.

دارد.تا.پایان.ســال.آینده.میالدی.)2018(،.نسخه.تمام.برقی.

و.الکتریکی.اتوبوس.سیتارو.را.از.خط.تولید.و.پلت.فرم.کنونی.
مرسدس.بنز.تولید.کرده.و.به.بازار.عرضه.کند.

این.شــرکت.در.تشریح.این.موضوع.همچنین.اعالم.کرده.

اســت.که.مدل.برقی.اتوبوس.ســیتارو.هم.اکنــون.در.حال.

پشت.سر.گذاشــتن.و.ســپری.کردن.مراحل.تست.و.انجام.

آزمایش.های.ســختگیرانه.ای.است.و.انتظار.می.رود.تا.پایان.
سال.آینده،.آماده.تحویل.و.عرضه.در.بازار.شود.

در.حال.حاضر،.فروش.50.هزار.دســتگاه.نســخه.اصلی.و.

مدل.استاندارد.اتوبوس.سیتارو.مرسدس.بنز.در.سال،.موجب.

شده.است.که.این.شــرکت.آلمانی.از.سایر.رقبای.خود.پیش.

افتــاده.و.گوی.رقابــت.را.از.آنها.ربوده.باشــد..البته.الزم.به.

ذکر.است.که.تاکنون.مرسدس.بنز.تمایلی.به.سرمایه.گزاری.

در.طراحــی.و.تولید.اتوبوس.های.برقی.از.خود.نشــان.نداده.

بود.اما.به.نظر.می.رســد.ازاین.پس.با.توجه.به.سیاســت.های.

جدید.اتخاذشده.توسط.دولت.های.جهانی.و.همچنین.رقابت.

شرکت.های.بزرگ.خودروسازی.در.این.عرصه،.شرکت.آلمانی.

بنز.نیز.تصمیم.گرفته.است.که.نسخه.برقی.اتوبوس.محبوب.

سیتارو.را.سال.آینده.رونمایی.کرده.و.قبل.از.آن.نیز،.محصول.

مذکور.را.تحــت.آزمایش.های.فراوانی.قــرار.دهد.تا.پس.از.

عرضــه.به.بازار.هم.از.محبوبیت.و.اســتقبال.خوبی.برخوردار.

شود..قرار.اســت.نســخه.پیش.نمایش.این.اتوبوس.برقی.در.

نمایشــگاه.خودروهای.تجاری.IAA که.در.ســپتامبر.ســال.

2018.در.شــهر.هانوفر.آلمان.برگزار.خواهد.شد.رونمایی.شود.
و.پس.ازآن.نیز،.تولید.انبوه.آن.توسط.شرکت.سازنده.آغاز.شود.
به.نظر.می.رسد.مصرف.کنندگان.و.شرکت.های.حمل.ونقل.در.
جهان.از.چنین.محصولی.اســتقبال.بی.نظیری.کرده.و.از.انتشار.
چنین.خبری.بسیار.خشنود.شــوند.چرا.که.در.سال.های.اخیر،.
بســیاری.از.دولت.ها.به.خصوص.کشــورهای.اروپایی.تصمیم.
گرفته.اند.کــه.به.منظور.حفظ.محیط.زیســت.و.کاهش.میزان.

انتشار.آالینده.ها.به.جو.زمین،.خودروهای.پاک.تولید.کنند.
انتظار.می.رود.اتوبوس.های.درون.شــهری.ســیتارو.ساخت.
مرســدس.بنز.که.در.ســال.آینده.میالدی.به.بــازار.عرضه.
می.شــود،.تبدیل.به.یکــی.از.پرفروش.تریــن.محصوالت.و.

اتوبوس.های.برقی.و.الکتریکی.در.جهان.شود.
از.ویژگی.های.جدید.و.منحصربه.فرد.اتوبوس.برقی.سیتارو.
مرســدس.بنز.می.توان.به.طراحی.مــاژوالر.باتری.و.کاهش.

مصرف.انرژی.اشاره.کرد.
افزایــش.روزافزون.وســایل.نقلیه.و.خودروهــای.برقی.و.
محبوبیت.استفاده.بیشتر.از.این.خودروهای.پاک.موجب.شده.
اســت.شرکت.های.خودروسازی.در.سراســر.جهان.به.رقابتی.
تنگاتنگ.پرداخته.و.هر.یک.از.برنامه.های.خود.برای.طراحی.و.
تولید.خودروهایی.بهتر.و.با.توان.پیمایش.بیشتر.رونمایی.کنند.
کشورهای.بسیاری.نظیر.انگلستان،.فرانسه،.اسپانیا،.یونان،.
مکزیک،.هنــد.و.چین.اعالم.کرده.اند.کــه.نهایتا.تا.دو.دهه.
آینده.تولید.و.فروش.خودروهای.بنزینی.و.دیزلی.را.متوقف.و.

ممنوع.خواهند.کرد.

پنجره.ایرانیان؛.مدیرکل.کمیته.امداد.سیستان.و.بلوچستان.گفت:.نخستین.طرح.های.نیروگاه.
خورشیدی.خانگی.توسط.کمیته.امداد.استان.به.بهره.برداری.رسید.

رضا.شــهرکی.در.گفت.وگو.با.خبرنگار.مهر،.اظهار.داشــت:.با.توجه.به.پتانســیل.و.ظرفیت.

سیســتان.و.بلوچســتان.در.زمینه.انرژی.های.خدادادی.و.تجدیدپذیر،.کمیته.امداد.سیستان.و.

بلوچستان.در.بحث.تجهیز.پشت.بام.منازل.جامعه.هدف.خود.به.انرژی.های.خورشیدی.با.مطالعه.
و.به.صورت.دقیق.ورود.پیدا.کرده.است.

وی.افزود:.از.همین.رو.ابتدا،.دو.شهرســتان.زابل.و.میرجاوه.به.عنوان.پایلوت.برای.راه.اندازی.

نیروگاه.های.خورشــیدی.5.کیلوواتی.انتخاب.شــدند.که.مقرر.شــد.کمترین.تولید.انرژی.نیز.
به.صورت.تضمینی.پنج.ساله.توسط.اداره.برق.سیستان.و.بلوچستان.خریداری.می.شود.

وی.ادامه.داد:.با.توجه.به.برنامه.ریزی.انجام.شــده.تاکنون.نیروگاه.خورشــیدی.روســتای.

»پدگی«.شهرســتان.میرجاوه.به.مدت.26.روز.781.کیلووات.تولید.برق.داشته.و.میزان.تولید.
برق.در.روستای.»علی.جان«.از.توابع.شهرستان.زهک.نیز.به.50.کیلووات.رسیده.است.

مدیرکل.کمیته.امداد.سیســتان.و.بلوچســتان.با.اشاره.به.اینکه.پنل.خورشیدی.مورداستفاده.

برای.یک.سیســتم.خورشــیدی.خانگی.از.نوع..5.کیلوولتی.است،.ادامه.داد:.برای.احداث.این.

نیروگاه.ها.شناسایی.فضای.مورد.نیاز.)حدود.40.الی.60.مترمربع(.برای.یک.واحد.5.کیلوواتی،.
نصب.سازه.در.پشت.بام.و.اتصال.به.شبکه.برق.منطقه.از.جمله.شرایط.ضروری.است.

وی.خاطرنشــان.کرد:.تاکنون.قرارداد.ساخت.78.نیروگاه.خورشیدی.در.شهرستان.زابل،.12.

نیروگاه.در.شهرســتان.خاش.و.10.نیروگاه.در.شهرستان.میرجاوه.منعقد.شده.و.همچنین.مورد.
ارزیابی.شرکت.توسعه.برق.و.انرژی.کمیته.امداد.استان.نیز.قرار.گرفته.است.

وی.با.اشــاره.به.ارائه.تسهیالت.25.میلیون.تومانی.قرض.الحسنه.برای.احداث.نیروگاه.های.

خانگــی.به.مددجویان.تحــت.حمایت،.تصریح.کرد:.قیمت.خرید.برق.از.نیروگاه.خورشــیدی.
خانگی.با.ظرفیت.5.کیلووات.800.هزار.تومان.است.

  اتوبوس تمام برقی مرسدس بنز به بازار می آید

  افتتاح نخستین طرح های نیروگاه خورشیدی خانگی در سیستان و بلوچستان
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پنجــره.ایرانیــان؛.عضو.هیــات.مدیره.بانک.پاســارگاد.ضمن.بررســی.وضعیت.

نیروگاه.های.خورشــیدی.تابشی،.آمادگی.بانک.پاســارگاد.برای.نقش.آفرینی.موثر.در.
تامین.مالی.پروژه.های.برقی.کشور.را.اعالم.کرد.

به.گزارش.روابط.عمومی.بانک.پاسارگاد،.مصطفی.بهشتی.روی.در.دومین.همایش.

اینترسوالر.ایران،.با.طرح.آمار.جهانی.وضعیت.انرژی.و.وضعیت.حوزه.انرژی.در.ایران،.

ســاختار.عملیاتی.و.مالی.نیروگاه.های.خورشــیدی.تابشی.را.تشریح.کرد.و.به.بررسی.
امکان.تامین.پروژه.های.برقی.توسط.بانک.های.ایران.پرداخت.

وی.با.اشاره.به.الگوهای.تامین.مالی.پروژه.ای.در.ایران،.طرح..سرمایه.گذاری.پروژه.ها.

از.محل.تامین.مالی.خارجی.با.تضمین.دولت،.طرح.ســرمایه.گذاری.بین.المللی.برای.

پروژه.های.انرژی.بخش.خصوصی،.اظهار.کرد.که.در.صورت.مهیا.بودن.شرایط،.بانک.
پاسارگاد.برای.ایفای.نقش.موثر.در.تامین.مالی.پروژه.های.برقی.کشور.آمادگی.دارد.

پنجره.ایرانیان؛.سرپرست.شــرکت.توزیع.نیروی.برق.

اســتان.همدان.از.احداث.16.نیروگاه.خورشیدی.در.این.
استان.خبر.داد.

به.گــزارش.مهــر،.محمدمهدی.شــهیدی.در.جمع.

خبرنگاران.با.اشــاره.به.برنامه.های.این.شرکت.در.سال.

جاری.اظهار.داشت:.طی.تعامل.با.فرمانداران.و.برگزاری.

جلساتی.مشکالت.و.نیازهای.هر.یک.از.شهرستان.های.

استان.بررسی.شد.تا.اقدامات.موثری.در.راستای.رفاه.حال.
مردم.صورت.گیرد.

وی.افــزود:.یکی.از.برنامه.های.عملیاتی.این.شــرکت.

بهسازی.شــبکه.های.برق.روستایی.است.که.در.نشست.

با.فرمانداران.اولویت.های.این.امر.مشــخص.شــده.و.در.
دستور.کار.قرار.گرفت.

سرپرست.شــرکت.توزیع.نیروی.برق.استان.همدان.با.

بیان.اینکه.در.زمینه.اصالح.و.بهســازی.شبکه.های.برق.

روســتایی.اقدامات.خوبی.صورت.گرفته.است،.گفت:.در.

این.راســتا.از.ابتدای.ســال.جاری.تاکنون.31.کیلومتر.

بهسازی.شــبکه.برق.انجام.شده.است..وی.عنوان.کرد:.

همچنین.امســال.63.کیلومتر.از.شبکه.های.برق.شهری.
بهسازی.و.اصالح.شده.است.

شــهیدی.با.اشــاره.به.اینکه.تبدیل.شبکه.مسی.به.

کابل.خودنگهدار.جزو.برنامه.های.اصلی.این.شــرکت.

اســت،.افزود:.این.امر.برای.تامین.برق.پایدار.و.مستمر.

برای.مشــترکین.صورت.می.گیرد.که.طی.سال.جاری.

42.کیلومتر.شبکه.مســی.به.کابل.خودنگهدار.تبدیل.
شده.است.

وی.با.اشاره.به.اصالح.و.بهبود.روشنایی.معابر.شهری.

و.روســتایی.عنوان.کرد:.سال.گذشــته.13.هزار.دستگاه.

چراغ.روشــنایی.معابر.اصــالح.و.بهینه.و.3.هزار.و.400.
چراغ.نصب.شده.است.

سرپرست.شــرکت.توزیع.نیروی.برق.استان.همدان.با.

بیان.اینکه.تامین.روشنایی.معابر.در.تامین.امنیت.مناطق.

نیز.موثر.است،.اظهار.داشت:.امسال.نیز.10.هزار.دستگاه.

چراغ.روشــنایی.معابر.اصالح.و.یک.هزار.و.500.دستگاه.
چراغ.نیز.نصب.شده.است.

وی.یادآور.شــد:.یکــی.دیگر.از.مباحث.این.شــرکت.

برطرف.کردن.نقاط.خطرآفرین.و.رفع.حریم.از.شبکه.های.

برق.است.که.از.ابتدای.سال.تاکنون.846.مورد.آزادسازی.

رفع.حریم.از.شبکه.های.فشار.ضعیف.و.162.مورد.نیز.از.

شبکه.های.فشار.متوسط..اســتان.صورت.گرفته.و.585.
مورد.از.نقاط.آسیب.پذیر.نیز.اصالح.شده.است.

شــهیدی.با.اشــاره.به.احداث.نیروگاه.های.خورشیدی.

در.اســتان.همدان.گفــت:.اقدامات.خوبــی.برای.جذب.

سرمایه.گذاران.و.احداث.نیروگاه.های.خورشیدی.در.استان.

همدان.صورت.گرفته.و.به.عبارتی.این.اســتان.به.عنوان.
قطب.نیروگاه.های.خورشیدی.در.کشور.است.

وی.یادآور.شــد:.تاکنون.2.نیروگاه.خورشیدی.با.قدرت.

14.مگاوات.در.اســتان.به.بهره.برداری.رسیده.است.و.2.

نیروگاه.خورشیدی.در.ابراهیم.آباد.فامنین.نیز.به.قدرت.14.
مگاوات.به.زودی.به.بهره.برداری.می.رسد.

سرپرست.شــرکت.توزیع.نیروی.برق.استان.همدان.بیان.

داشت:.همچنین.14.نیروگاه.خورشیدی.در.مجموع.با.قدرت.

115.مگاوات.در.دست.اقدام.است.که.تعدادی.تا.پایان.سال.
جاری.و.مابقی.نیز.در.سال.97.به.بهره.برداری.می.رسند.

وی.در.پایان.با.بیان.اینکه.تمام.نیروگاه.های.خورشیدی.

احداث.شده.با.مشارکت.سرمایه.گذار.خارجی.بوده.است،.

گفت:.2.نیروگاه.خورشیدی.هر.یک.به.قدرت.30.مگاوات.

نیز.توسط.یک.شرکت.چینی.در.شهرستان.تویسرکان.در.
دست.احداث.است.

  احداث ۱6 نیروگاه خورشیدی در استان همدان

  آمادگی بانک پاسارگاد برای نقش آفرینی در تامین مالی پروژه های برقی
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پنجره.ایرانیان؛.رئیس.مرکز.تحقیقات.راه،.مســکن.و.شهرســازی.با.بیان.این.که.در.
صورت.ادامه.وضعیت.فعلی،.ایران.چند.سال.دیگر.به.واردکننده.انرژی.تبدیل.می.شود.

گفت:.میزان.مصرف.انرژی.در.ایران.در.مقایسه.با.کشورهای.مشابه.3.برابر.است.
به.گزارش.ایسنا،.محمد.شکرچی.زاده.در.نشست.خبری.که.در.مرکز.تحقیقات.برگزار.
شــد،.گفت:.در.حال.حاضر.همه.می.دانیم.که.مقــدار.قابل.مالحظه.ای.اتالف.مصرف.
انرژی.در.ساختمان.ها.رخ.می.دهد..هدررفت.انرژی.ساالنه.در.کشور.به.چندین.میلیارد.

تومان.می.رسد.که.باید.برای.آن.راهکار.جدی.را.پیش.بینی.کرده.و.اجرایی.کنیم.
وی.با.اشاره.به.اینکه.میزان.مصرف.انرژی.در.ایران.در.مقایسه.با.کشورهای.مشابه.
3.برابر.اســت،.تاکید.کرد:.اگر.به.همین.شــیوه.مصرف.انرژی.ادامه.پیدا.کند،.ایران.
در.چند.ســال.آینده.به.واردکننده.انرژی.به.کشــور.تبدیل.خواهد.شد،.به.همین.دلیل.

ضرورت.دارد.تا.مصرف.انرژی.در.کشور.مورد.بازنگری.جدی.قرار.بگیرد.
شکرچی.زاده.از.امضای.موافقت.نامه.ای.برای.آموزش.مهندسان.و.تکنسین.ها.برای.
ارزیابی.مصرف.انرژی.در.ســاختمان.های.دولتی.بین.مرکز.تحقیقات.و.سازمان.نظام.

مهندسی.ساختمان.خبر.داد.
شــکرچی.زاده،.ماده.18.قانون.اصالح.الگوی.مصرف.را.که.چندی.پیش.در.هیات.
وزیران.تصویب.و.آیین.نامه.اجرایی.آن.نیز.ابالغ.شــد.را.یکی.از.دســتاوردهای.مهم.
سال.جاری.عنوان.کرد.و.گفت:.به.موجب.دستورالعمل.اجرایی.قانون.فوق.دستگاه.های.

دولتی.ملزم.شــدند.تا.ســاختمان.های.خود.را.از.نظر.انرژی.ارزیابی.کنند.و.به.مصرف.

انرژی.در.ســاختمان.ها.کیفیت.بدهند..وی.ادامه.داد:.برای.ســال.97.مسئوالن.مالی.
ملزم.شدند.تا.هزینه.های.انجام.کار.را.پیش.بینی.کنند.

رئیس.مرکز.تحقیقات،.راه.مسکن.و.شهرسازی.از.ارائه.نامه.ای.مشترک.به.امضای.

آخوندی.و.زنگنه.که.برای.معاون.اول.رئیس.جمهوری.ارسال.شده.خبر.داد.و.افزود:.در.

نامه.فوق.از.ســازمان.برنامه.و.بودجه.خواسته.شده.برای.سال.97.موارد.درخواستی.را.

پیگیری.کنند.تا.در.سال.آینده.دستگاه.های.اجرایی.برای.انجام.ارزیابی.ساختمان.های.
دولتی.در.موضوع.مصرف.بهینه.انرژی.بودجه.کافی.را.داشته.باشند.

وی.با.تاکیــد.بر.اینکه.بخش.مهمــی.از.اتالف.انرژی.در.ســاختمان.های.دولتی.

اتفاق.می.افتد،.گفت:.ارزیابی.ســاختمان.های.دولتی.به.ارائه.راهکار.منجر.خواهد.شد،.

همچنین.اجرای.کار.و.اقداماتی.که.در.زمینه.اجرا.در.دستور.کار.قرار.می.گیرند.همگی.
باعث.ایجاد.اشتغال.پایدار.در.کشور.خواهد.شد.

شــکرچی.زاده.اظهار.کرد:.آتش.سوزی.برج.گرانفل.لندن.به.دلیل.استفاده.ناصحیح.

از.مصالح.غیراســتاندارد.رخ.داد.و.با.توجه.به.اهمیت.موضوع.مصالح.ســاختمانی.در.

کیفیت.ساختمان.ها،.مرکز.تحقیقات.در.این.زمینه.)آزمایش.مصالح.ساختمانی،.آتش،.

زلزله.و....(.تجربیات.مناسبی.دارد.که.در.روز.همایش.در.کارگاه.هایی.به.اطالع.عموم.
خواهد.رسید.

پنجــره.ایرانیان؛.دو.محقــق.آمریکایی.با.شبیه.ســازی.

رایانه.ای.متوجه.شــدند.مزرعه.بادی.به.مساحت.هندوستان.

در.شــمال.دریایی.آتالنتیک.می.تواند.برق.مورد.نیاز.جهان.
را.تامین.کند.

به.گزارش.خبرگــزاری.مهر.به.نقل.از.پی.ای.ســاینس،.

تحقیقی.جدید.نشــان.می.دهد.یک.مزرعه.بادی.دریایی.در.

شــمال.دریای.آتالنتیک.با.وسعت.کشور.هند.احتماال.بتواند.

برق.مــورد.نیاز.جهان.را.تامین.کنــد...هرچند.چنین.پروژه.
بزرگی.با.چالش.های.متعددی.روبه.رو.خواهد.شد.

دو.محقق.آمریکایی.از.موسسه.کارنگی.محاسبه.کرده.اند.

یک.مزرعــه.بادی.به.مســاحت.3.میلیــون.کیلومترمربع.

)مساحت.هندوستان(.می.تواند.ساالنه.18.تتراوات.برق.تولید.
کند..این.میزان.معادل.برق.مصرفی.سراسر.جهان.است.

شبیه.سازی.های.رایانه.ای.نشان.می.دهند.توربین.های.بادی.

در.شمال.دریای.آتالنتیک.می.توانند.به.ازای.هر.مترمربع.4.
برابر.بیشتر.از.توربین.های.خشکی،.برق.تولید.کنند.

به.گفته.آنان.نیروی.باد.موجود.در.شمال.دریای.آتالنتیک.

بــرای.تامین.برق.مورد.نیاز.جهان.کافی.اســت..البته.جای.

تعجبی.ندارد.زیرا.ســرعت.باد.در.اقیانوس.70.درصد.بیشتر.
از.خشکی.است.

  تامین برق جهان با مرزعه بادی به وسعت هندوستان

  میزان مصرف انرژی در ایران سه برابر کشورهای مشابه است
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پنجره.ایرانیان؛.سرپرســت.فرمانداری.دشتی.از.احداث.اولین.نیروگاه.خورشیدی.
استان.بوشهر.در.این.شهرستان.با.اعتبار.هشت.میلیارد.ریال.خبر.داد.

محمد.حســینی.در.گفت.وگو.با.مهر.اظهار.داشت:.این.نیروگاه.که.به.عنوان.اولین.

نیروگاه.خورشــیدی.در.ســطح.استان.است.در.شــهرک.صنعتی.شهرستان.دشتی.
احداث.می.شود.

وی.با.بیان.اینکه.این.نیروگاه.توســط.بخش.خصوصی.احداث.خواهد.شــد،.افزود:.

برای.احداث.نیروگاه.خورشیدی.هشت.میلیارد.ریال.اعتبار.هزینه.خواهد.شد..حسینی.

خاطرنشــان.کرد:.با.راه.اندازی.این.نیروگاه.زمینه.اشتغال.10..نفر.جوانان.جویای.کار.

در.سطح.شهرستان.فراهم.می.شود..وی.ادامه.داد:.این.پروژه.در.زمینی.به.مساحت.دو.
هزار.و.500.مترمربع.ساخته.می.شود.

پنجــره.ایرانیــان؛.ســلول.های.خورشــیدی.بهینه.با.

اســتفاده.از.فناوری.سیلیکون.آمورف.در.حاشیه.نمایشگاه.

دســتاوردهای.پژوهــش.و.فناوری.و.پنجمیــن.فن.بازار.
خوزستان.رونمایی.شد.

به.گزارش.ایسنا،.با.دستیابی.به.فناوری.سیلیکون.آمورف،.

آزمایشــگاهی.ســلول.های.خورشیدی.بهینه. اولین.نمونه.
ساخته.شد.

این.پروژه.در.ســال.89.با.حمایت.برق.منطقه.ای.استان.

خوزستان.و.با.همکاری.دانشــگاه.شهید.چمران.اهواز.آغاز.

شــد.و.امروز.11.آذرماه.و.در.حاشیه.نمایشگاه.دستاوردهای.

پژوهش.و.فناوری.و.پنجمین.فن.بازار.خوزســتان.در.محل.

نمایشگاه.بین.المللی.اهواز.رونمایی.شد.
این.سلول.از.نسل.دوم.ســلول.های.خورشیدی.است.که.
نســبت.به.سلول.های.خورشیدی.نســل.اول.از.قیمت.تمام.
شــده.پایین.تری.برخوردار.اســت..همچنین.سازگاری.این.
ســلول.های.خورشــیدی.با.مناطق.حاره.ای.مانند.خوزستان.

بسیار.بیشتر.از.سایر.نمونه.ها.است.
سلول.های.فتوولتاییک.که.انرژی.نوری.را.به.طور.مستقیم.
به.انــرژی.الکتریکی.تبدیل.می.کننــد،.جایگزینی.آینده.دار.
برای.تولید.انرژی.هســتند.و.عالوه.بر.مزایای.شناخته.شده.
به.دلیل.خاصیت.ماژوالر،.انعطاف.الزم.را.به.ساخت.نیروگاه.

جدید.می.دهند.

پنجره.ایرانیــان؛.بلندترین.توربین.بــادی.دنیا.به.ارتفاع.
264.5.متر.در.اشتوتگارت.آلمان.ساخته.خواهد.شد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر.به.نقل.از.نیواطلس،.شــرکت.

Max Bogl Wind اعــالم.کرده.مشــغول.ســاخت.

بلندترین.توربین.بادی.دنیا.در.نزدیکی.اشــتوتگارت.در.این.
کشور.است.

.قســمت.مرکزی.این.توربین.عظیم.با.سه.تیغه.178.متر.

ارتفاع.دارد..اما.ارتفاع.کل.سازه.264.5.متر.است.
این.ســازه.بخشــی.از.یک.مزرعه.بادی.با.چهار.توربین.
است..ارتفاع.بقیه.توربین.ها.به.155.متر.می.رسد.و.تمام.آنها.

مجهز.به.ژنراتور.3.4.مگاواتی.هستند..
جالــب.آنکه.در.این.پروژه.از.شــیوه.ای.نوین.برای.ذخیره.
انرژی.تولیدی.استفاده.می.شود..برای.ذخیره.از.نوعی.باتری.
آبی.اســتفاده.می.شــود.که.به.توربین.ها.اجــازه.می.دهد.در.

وضعیت.بادهای.قدرتمند.نیز.به.فعالیت.خود.ادامه.دهند.
زیربنای.ایــن.توربین.ها.دوبرابر.معمول.اســت.زیرا.یک.
مخــزن.آب.برای.واحد.تولید.برق.آبــی.در.دره.کنار.مزرعه.

قرار.دارد.
این.باتری.های.آبی.با.ظرفیت.ذخیره.70.مگاواتســاعت.
برق.ســاخته.شده.اند.و.می.توانند.مازاد.برق.تولیدی.شبکه.را.

ذخیره.کرده.و.در.صورت.لزوم.به.کار.گیرند.

  تولید آزمایشگاهی سلول  خورشیدی با فناوری سیلیکون آمورف

  بلندترین توربین بادی دنیا در آلمان 

  اولین نیروگاه خورشیدی استان بوشهر احداث می شود
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  توافق دولت های اروپایی روی اهداف انرژی تجدیدپذیر 20۳0

پنجــره.ایرانیان؛.وزیــران.محیط.زیســت.و.انرژی.

اتحادیه.اروپا.پیش.از.مذاکرات.ســال.آینده.با.پارلمان.

اروپا.که.خواســتار.اهداف.انرژی.سبز.بلندپروازانه.تری.

است،.در.خصوص.اهداف.انرژی.تجدیدپذیر.برای.سال.
2030.توافق.کردند.

به.گزارش.ایســنا،.این.وزیران.اظهــار.کردند.که.قصد.

دارنــد.حداقل.27.درصد.از.انرژی.این.بلوک.را.تا.ســال.

2030.از.منابع.تجدیدپذیر.تامین.کنند.در.حالی.که.سهم.

20.درصدی.برای.انرژی.های.تجدیدپذیر.تا.ســال.2020.

هدف.گذاری.شــده.است..پارلمان.اروپا.در.اکتبر.خواستار.
افزایش.این.هدف.به.35.درصد.شد.

در.راستای.بسته.تدابیر،.وزیران.محیط.زیست.و.انرژی.

اتحادیه.اروپا.درباره.ســهم.سوخت.های.تجدیدپذیر.مورد.

استفاده.در.حمل.و.نقل.توافق.کرده.و.برای.نخستین.نسل.

سوخت.های.زیستی.که.مخالفانش.می.گویند.برای.زمین.
کشاورزی.با.غذا.رقابت.می.کند،.محدودیت.تعیین.کردند.
کشــورهای.عضو.اتحادیه.اروپا.سهم.14.درصدی.را.
برای.سوخت.های.تجدیدپذیر.مورد.استفاده.در.حمل.و.
نقل.تا.سال.2030.هدف.گذاری.کردند..گنجانده.شدن.
ریل.در.اهــداف.حمل.و.نقل.تجدیدپذیــر.مورد.انتقاد.
کمیسیون.اروپا.قرار.گرفت.زیرا.بخش.زیادی.از.شبکه.

ریلی.اروپا.در.حال.حاضر.برقی.شده.است.
میــگل.آریاس.کانته،.کمیســر.آب.و.هوایی.اروپا.در.
جریــان.مذاکرات.به.ایــن.وزیران.گفت:.ســطح.این.

بلندپروازی.به.شکل.واضحی.کافی.نیست.و.با.کاهش.

قیمت.ها.برای.تجدیدپذیرها،.اتحادیه.اروپا.می.تواند.به.

هدف.30.درصدی.تجدیدپذیرها.با.هزینه.های.مشابهی.

که.برای.27.درصد.برآورد.شــده.بود.نایل.شود..شورای.

اروپا.و.پارلمان.اروپا.در.مذاکرات.بر.ســر.متن.حقوقی.
نهایی.این.موضوعات.در.سال.آینده.باید.مصالحه.کنند.
بر.اساس.گزارش.رویترز،.اهداف.تجدیدپذیر.اتحادیه.
اروپا.بخشــی.از.مجموعه.پیشنهادها.برای.دستیابی.به.
اهــداف.آب.و.هوایی.این.بلوک.برای.کاهش.انتشــار.
گازهای.گلخانه.ای.به.میــزان.حداقل.40.درصد.پایین.
سطح.1990.تاســال.2030.در.پی.توافق.پاریس.برای.

محدود.کردن.گرمایش.زمین.به.دو.درجه.است.

   بلغارستانی ها در جهرم نیروگاه خورشیدی احداث می کنند

پنجره.ایرانیان؛.یک.شرکت.بلغارستانی.در.جهرم.نیروگاه.خورشیدی.احداث.می.کند.
به.گزارش.مهر،.علیرضا.صحرائیان.در.جمع.خبرنگاران.گفت:.با.هدف.جذب.سرمایه.گذاری.
خارجی،.تفاهم.نامه.برای.ســرمایه.گذاری.با.شرکت.ســرمایه.گذاری.بلغارستانی.برای.ساخت.
نیروگاه.خورشــیدی.منعقد.شد..وی.افزود:.با.ساخت.نیروگاه.خورشیدی،.بخشی.از.برق.مورد.

نیاز.جهرم.تامین.می.شود.
صحرائیان.ادامه.داد:.با.توجه.به.مزایای.زیســت.محیطی،.اقتصادی.و.به.ویژه.اهداف.پدافند.
غیرعامــل.در.این.حوزه،.با.واگذاری.18.هکتار..به.این.شــرکت.ســرمایه.گذار.بلغاری.برای.

ساخت.نیروگاه.خورشیدی.موافقت.شد.
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  تولید 42 درصد برق مصر از منابع تجدیدپذیر
پنجره.ایرانیان؛.مصر.قصد.دارد.42.درصد.از.برق.خود.را.تا.

سال.2025.از.انرژی.تجدیدپذیر.تامین.کند.
به.گــزارش.ایســنا،.محمد.شــاکر،.وزیر.بــرق.مصر.در.
کنفرانسی.در.قاهره.اظهار.کرد.این.کشور.دریافت.پیشنهادها.
برای.انرژی.بادی.بــه.ظرفیت.600.مگاوات.را.به.زودی.آغاز.
خواهد.کرد..پارک.خورشیدی.بن.بان.در.استان.اسوان.مصر.در.
جنوب.شــرقی.این.کشور.فعالیتش.را.در.اواخر.سال.2018.یا.

اوایل.سال.2019.آغاز.خواهد.کرد.
وزیر.برق.مصر.در.این.کنفرانس.همچنین.اعالم.کرد.مصر.
شــبکه.برق.خود.را.به.عربستان.ســعودی.متصل.می.کند.و.
به.سیســتمی.در.خاورمیانه.ملحق.می.شود.که.به.همسایگان.
امکان.می.دهد.برقشان.را.سهیم.شوند..این.اتصال.حدود.1.6.
میلیارد.دالر.هزینه.خواهد.داشــت.و.مصر.حدود.600.میلیون.

دالر.را.پرداخت.می.کند.
قراردادها.برای.ساخت.این.شبکه.در.مارس.یا.آوریل.امضا.

می.شود.و.ساخت.آن.حدود.دو.سال.طول.خواهد.کشید..مصر.

در.شرایط.مازاد.می.تواند.برق.را.صادر.کند.و.در.زمان.کمبود،.
نیرو.وارد.کند.

بر.اســاس.گزارش.بلومبرگ،.انتقال.بــرق.بین.مرزی.در.

منطقه.خلیج.فارس.در.سال.2009.زمانی.که.یک.شبکه.نیرو.

قطر،.کویت،.عربستان.سعودی.و.بحرین.را.به.یکدیگر.متصل.

کرد،.امکان.پذیر.شد..هدف.این.شبکه.تضمین.امکان.واردات.

نیرو.از.سوی.کشورهای.عضو.شورای.همکاری.خلیج.فارس.
در.شرایط.اضطراری.بود.

وزیر.برق.مصر.اظهار.کرد:.مصر.که.عضو.شورای.همکاری.

خلیــج.فارس.نیســت،.اگر.در.ســال.2014.به.شــبکه.برق.
عربستان.متصل.بود،.دچار.کمبود.برق.نمی.شد.

وی.در.ادامه.خاطرنشان.کرد.این.لینک.با.عربستان.سعودی.

3000.مگاوات.ظرفیت.خواهد.داشت..مصر.یک.لینک.450.

مگاواتی.با.اردن.و.یک.لینک.200.مگاواتی.با.لیبی.دارد..مصر.

از.موقعیت.اســتراتژیک.خود.برای.اتصال.شبکه.های.نیرو.در.
آسیا.و.نقاط.دیگر.در.آفریقا.استفاده.خواهد.کرد.

  خودروهای هیبرید سرآغاز توسعه صنعت خودرو ایران

پنجره.ایرانیان؛.یک.کارشــناس.صنعت.خودرو.با.بیان.اینکه.در.تولید.خودروهای.بنزینی.با.

عقب.ماندگی.دانش.فنی.مواجه.هستیم،.گفت:.سرمایه.گذاری.مناسب.در.زمینه.طراحی.و.تولید.
پلت.فرم.خودروهای.هیبرید.طی.10.سال.آینده.توسعه.یافتگی.را.به.همراه.دارد.

حسن.کریمی.سنجری.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.در.رابطه.با.آینده.خودروهای.برقی.و.هیبریدی.

در.ایران،.اظهار.کرد:.با.توجه.به.تغییرات.آب.وهوا،.حفظ.محیط..زیست.و.شرایط.شهرها.به.ویژه.

کالن.شــهرها،.در.افق.2030.شرایط.به.گونه.ای.رقم.خواهد.خورد.که.محصوالت.خودروسازان.
بر.پایه.موتورهای.برقی.و.هیبرید.طراحی.و.تولید.شود.

وی.با.بیان.اینکه.در.حال.حاضر.کشــورها.به.دنبال.رفع.موانع.همه.گیری.خودروهای.برقی.

و.هیبرید.هستند،.ادامه.داد:.شرکت.های.خودروسازی.در.شرایط.فعلی.برنامه..تولید.ارزان.قیمت.

باطری.خودروهای.برقی.و.هیبرید.را.در.دستور.کار.خود.قرار.داده.اند.و.در.کنار.آن.در.کشورهای.
توسعه.یافته.و.اروپایی.ایستگاه.های.شارژ.سریع.نصب..شده.اند.

او.بیان.کرد:.در.برنامه.شرکت.های.خودروساز.داخلی.توجه.به.طراحی.و.تولید.پلت.فرم.خودرو.

وجود.دارد.که.با.توجه.به.آینده.صنعت.جهانی.خودرو،.خودروسازان.ایرانی.باید.برای.طراحی.و.

تولید.پلت.فرم.خودروهای.برقی.و.هیبرید.سرمایه.گذاری.کنند.
کریمی.ســنجری.تاکید.کــرد:.در.افق.2030.پیش.بینی.می.شــود.30.درصد.تقاضای.بازار.
معطوف.به.خودروهای.برقی.و.هیبرید.باشــد.که.بنابر.این.پیش.بینی.باید.در.ســال.های.آینده.
حجم.اعظم.فعالیت.های.صنعت.خودرو.در.زمینه.تحقیق،.توســعه.و.تولید.خودروهای.هیبرید.

باشد.تا.حداقل.عقب.ماندگی.در.خودروهای.بنزینی.جبران.شود.
این.کارشناس.صنعت.خودرو.تصریح.کرد:.طی.10.سال.آینده.اگر.به.درستی.و.با.برنامه.ریزی.
مناسب.بتوان.به.دستاورد.مناسبی.در.زمینه.خودروهای.برقی.و.هیبرید.دست.پیدا.کرد،.می.توان.

مدعی.شد.که.صنعت.خودروسازی.کشور.به.جاده.توسعه.رسیده.است.
او.با.اشــاره.به.اینکه.محدودیت.های.بســیاری.بر.ســر.راه.صنعت.خودرو.وجود.دارد،.اظهار.
کرد:.افق.روشــنی.برای.توسعه.صنعت.خودرو.کشور.وجود.دارد.که.با.سرمایه.گذاری.مناسب.و.

اقدامات.مناسب.در.مرحله.اجرایی.و.عملیاتی.دستیابی.به.توسعه.ممکن.است.
کریمــی.ســنجری.در.انتها.گفــت:.در.زمینه.تولید.خودروهای.بنزین.ســوز.و.گازســوز.با.

عقب.ماندگی.شدید.دانش.فنی.مواجه.هستیم.
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  دومین نیروگاه خورشیدی خانگی در سنندج به بهره برداری رسید

  نیروگاه خورشیدی ۱00 مگاواتی راه اندازی می شود

پنجــره.ایرانیان؛.دومین.نیروگاه.خورشــیدی.خانگی.

به.منظور.اتصال.به.شــبکه.و.فروش.انرژی.در.اســتان.
کردستان.وارد.مدار.شد.

به.گزارش.روابط.عمومی.شــرکت.توزیع.نیروی.برق.

اســتان.کردســتان،.مدیر.دفتر.مدیریت.مصرف.شرکت.

توزیع.نیروی.برق.این.اســتان.گفت:.با.اتمام.کار.احداث.

زیرساخت.و.نصب.سلول.های.خورشیدی.دومین.نیروگاه.

خورشــیدی.مشترکین.خانگی.در.اســتان.کردستان.در.

پشــت.بام.یکی.از.مشترکان.خانگی.به.شبکه.متصل.شد.
به.بهره.برداری.رسید.

فرید.مظهــری.افزود:.ظرفیت.تولیدی.این.نیروگاه..5.

کیلووات.اســت.که.با.صرف.ســرمایه.ای.در.حدود.250.

میلیون.ریال.در.شهرک.زاگرس.سنندج.نصب.شده.است.
وی.بــا.بیان.اینکه.بــا.توجه.به.مصوبــه.وزارت.نیرو.
شرکت.توزیع.به.نمایندگی.از.شرکت.ساتبا.برق.تولیدی.
این.نیروگاه.را.خریداری.می.کند،.افزود:.بر.اساس.قرارداد.
منعقد.شــده.مقرر.است.هر.کیلووات.انرژی.تولیدی.این.

نیروگاه.به.قیمت.8.هزار.ریال.خریداری.شود.
مظهری.اظهار.داشت:.پیش.بینی.می.شود.این.نیروگاه.
به.طور.متوســط.روزانه.25.کیلووات.ســاعت.انرژی.به.
شــبکه.تزریق.کند.که.با.نصب.لوازم.اندازه.گیری.الزم،.
میزان.انــرژی.تولیدی.به.صورت.ماهیانه.محاســبه.و.

به.حساب.سرمایه.گذار.واریز.می.گردد.
رئیس.گروه.مدیریت.مصرف.شــرکت.توزیع.نیروی.

برق.اســتان.کردستان.یادآور.شــد:.با.محاسبات.انجام.

شده،.این.نیروگاه.با.توان.متوسط.تولیدی.ماهیانه.حدود.

600.الی.700.هزار.تومان.برای.سرمایه.گذار.درآمدزایی.
خواهد.داشت.

وی.بیان.کرد:.با.توجه.به.سرمایه.گذاری.اندک.احداث.

این.نیروگاه.بازگشــت.ســرمایه.در.مدت.3.الی.4.سال.

خواهد.بود.و.پــس.ازآن.به.صورت.ســود.خالصی.برای.

ســرمایه.گذار.درآمد.خواهد.داشــت.که.به.نسبت.سایر.
سرمایه.گذاری.ها.بسیار.مقرون.به.صرفه.است.

وی..از.بــه.بهره.برداری.رســیدن.40.کیلووات.انرژی.

تولیدی.خورشــیدی.ظــرف.یک.ماه.آینده.توســط.3.
مشترک.خانگی.در.سنندج.خبر.داد.

پنجره.ایرانیان؛.معاون.پژوهشی.دانشگاه.شهید.مدنی.آذربایجان.شرقی.از.راه.اندازی.
نیروگاه.خورشیدی.100.مگاواتی.برای.تولید.برق.در.این.دانشگاه.خبر.داد.

به.گزارش.خبرنگار.مهر،.علی.عجمی.در.حاشــیه.پنجمین.نمایشگاه.و.فناوری.ربع.

رشیدی.در.جمع.خبرنگاران.اظهار.کرد:.با.توجه.به.اینکه.این.دانشگاه.به.عنوان.کانون.

انرژی.در.منطقه.ویژه.علم.و.فناوری.ربع.رشــیدی.انتخاب.شده.است.ازاین.رو.سعی.

کردیم.با.شــرکت.های.مختلف.برای.احداث.انواع.نیروگاه.های.تجدید.پذیر.به.عنوان.
پتانسیل.تحقیقاتی.این.دانشگاه.اقدام.کنیم.

عجمی.گفت:.یکی.از.این.پروژه.ها.که.تقریبا.در.مراحل.پایانی.است.احداث.نیروگاه.

خورشیدی.به.ظرفیت.100.مگاوات.است..وی.با.بیان.اینکه.این.نیروگاه.قرار.است.در.
3.فاز.اجرایی.شود،.عنوان.کرد:.این.پروژه.طی.3.سال.اجرایی.خواهد.شد.

معاون.پژوهشی.دانشگاه.شــهید.مدنی.آذربایجان،.بیان.داشت:.اکنون.قرارداد.آن.

آماده.شــده.و.برای.تایید.به.وزارت.علوم.ارســال.شده.است..عجمی.اظهار.کرد:.قرار.

اســت.از.اراضی.دانشگاه.برای.این.منظور.اســتفاده.شود.به.همین.دلیل.باید.با.تایید.
وزارت.علوم.پروژه.را.آغاز.کنیم..
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  عرضه دستگاهی با قابلیت کم  و زیاد کردن نور المپ در کشور

پنجره.ایرانیان:.محققان.یکی.از.شــرکت.های.فناور.کشــور.دســتگاهی.را.برای.کاهش.و.

کنترل.میزان.روشنایی.المپ.ها.عرضه.کردند.که.قادر.به.صرفه.جویی.25.درصدی.در.مصرف.
انرژی.می.شود.

ســیدفرزاد.موســوی.زاده.از.محققان.این.طرح.در.گفت.وگو.با.خبرنگار.ایســنا،.با.اشاره.به.

طراحی.و.ساخت.دستگاه.کنترل.روشنایی،.اظهار.کرد:.این.دستگاه.با.استفاده.از.سیستم.عامل.
اندروید.و.اینترنت.قادر.به.کم.و.زیاد.کردن.نور.المپ.است.

وی.کاربرد.این.دســتگاه.را.در.کارگاه.ها،.منازل،.ادارات.و.ســازمان.ها.دانست.و.ادامه.داد:.

زمانی.که.هوا.ابری.اســت.و.یا.شرایط.نور.طبیعی.به.گونه.ای.است.که.نیاز.به.نور.زیاد.المپ.
نیست،.این.دستگاه.قادر.به.کنترل.نور.است.

موسوی.زاده،.اضافه.کرد:.در.طول.روز.که.نیاز.به.حد.توان.باالی.المپ.نیست،.این.دستگاه.
می.تواند.به.میزان.الزم.نور.را.کم.و.یا.زیاد.کند.

این.محقق.صرفه.جویی.میزان.مصرف.انرژی.را.از.قابلیت.های.این.دستگاه.نام.برد.و.خاطر.

نشــان.کرد:.بر.اساس.بررســی.های.ما.این.دســتگاه.تاثیر.حداقل.25.درصد.در.صرفه.جویی.
انرژی.دارد.

این.محقق.با.تاکید.براینکه.این.دستگاه.بر.سیستم.های.روشنایی.موجود.در.بازار.قابل.نصب.

است،.اظهار.کرد:.دستگاه.کنترل.انرژی.دارای.6.خروجی.است.که.هر.خروجی.آن.200.وات.

مصرف.انرژی.را.کم.و.یا.زیاد.می.کند.و.در.مجموع.این.دستگاه.می.تواند.1200.وات.مصرف.
برق.را.کاهش.دهد.

موســوی.زاده،.هوشمندسازی.جاده.ها.را.از.دیگر.دستاوردهای.این.مطالعات.نام.برد.و.افزود:.

جاده.هایی.که.به.درون.شهرها.کشیده.شده.اند،.یکی.از.عوامل.تصادفات.منجر.به.مرگ.عابران.
پیاده.هستند.که.برای.رفع.این.چالش.اقدام.به.طراحی.سامانه.هوشمندسازی.جاده.کردیم.

وی.با.بیان.اینکه.این.دســتگاه.مجهز.به.سنســورهای.تشــخیص.عابر.پیاده.است،.گفت:.

زمانی.که.عابر.پیاده.می.خواهد.از.یک.ســمت.به.سمت.دیگر.جاده.برود.این.دستگاه.از.طریق.

تشخیص.این.سنسور، LEDهایی.را.روشن.می.کند.و.به.این.ترتیب.رانندگان.از.وجود.عابران.
پیاده.آگاه.خواهند.شد.

این.محقق.با.تاکید.بر.اینکه.این.ســامانه.به.ویژه.در.شب.برای.کاهش.تصادف.موثر.بوده.

است،.خاطرنشان.کرد:.عابران.پیاده.تمایلی.به.استفاده.از.پل.هوایی.عابران.پیاده.یا.زیرگذرها.
را.ندارند.و.این.دستگاه.می.تواند.در.حفظ.ایمنی.جاده.ها.و.عابران.پیاده.موثر.باشد.

موســوی.زاده.با.اشــاره.به.اجرای.پایلوت.این.طرح.در.استان.خراســان.شمالی،.توضیح.
داد:.این.پایلوت.با.همکاری.اداره.حمل.و.نقل.و.پایانه.های.اســتان.شــمالی.این.سامانه.در 

"اسفراین".در.روستای."ایرج".راه.اندازی.شد.
وی.ادامه.داد:.بر.اســاس.آمارها.در.این.روســتا.هر.هفته.یک.گزارش.تصادف.عابر.پیاده.
منجر.به.مرگ.منتشــر.می.شــد.و.راه.اندازی.این.پایلوت.کاهش.چشمگیری.در.تصادفات.

داشته.است.

  عملیات اجرایی اولین نیروگاه خورشیدی خراسان جنوبی آغاز شد

پنجره.ایرانیان؛.اولین.نیروگاه.خورشــیدی.10.مگاواتی.

خراسان.جنوبی.طی.مراسمی.با.حضور.جمعی.از.مسئوالن.
استانی.کلنگ.زنی.شد.

به.گزارش.مهر،.با.حضور.جمعی.از.مســئوالن.استانی.و.

شهرستانی،.اولین.نیروگاه.خورشیدی.10.مگاواتی.خراسان.
جنوبی.در.شهرستان.خوسف.کلنگ.زنی.شد.

فرماندار.شهرستان.خوسف.در.این.مراسم.بیان.کرد:.این.

پروژه.با.ســرمایه.گذاری.خارجی.قریب.به.14.میلیون.یورو.
در.متراژ.15.هزار.هکتار.آغاز.می.شود.

محمد.شــفیعی.بیان.کرد:.این.پروژه.در.حین.اجرا.برای.
100.نفر.و.بعد.از..اجرا.نیز.برای.15.نفر.اشتغالزایی.می.کند.
وی.با.بیــان.اینکه.شهرســتان.خوســف.تاکنون.چند.
پروژه.با.ســرمایه.گذاری.خارجی.شروع.کرده.است،.افزود:.
ســرمایه.گذاری.در.بخش.معدن.طال.شروع.شده.و.منتظر.

صدور.مجوز..بهره.برداری.هستیم.
شــفیعی.بیان.کرد:.شهرســتان.خوسف.ظرفیت.صنعتی.
شــدن.را.دارد.چــرا.که.به.لحاظ.آب.نســبت.به.ســایر.

شهرستان.ها.از.وضعیت.مطلوب.تری.برخوردار.است.
فرماندار.خوســف.ادامه.داد:.همچنین.این.شهرستان.به.
لحاظ.وســعت.و.نزدیک.بودن.به.مرکز.استان.مورد.توجه.

سرمایه.گذاران.داخلی.و.خارجی.است.
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 جدیدترین کار کاالتراوا از پاویلیون امارات

 ویالی شماره ۳9

پنجره.ایرانیان؛.طرح.جدید.سانتیاگو.کاالتراوا.از.پاویلیون.امارات.در.نمایشگاه.اکسپو.
دوبی.2020.در.حال.آماده.سازی.و.اجراست.

به.نقل.از.معماری.آرل،.غرفه.امارات.با.تاثیرپذیری.از.یک.شاهین.پرنده.ارائه.شده.

و.بیش.از.15.هزار.متر.مربع.را.در.4.طبقه.پوشــش.داده.و.فضای.1717.متری.برای.

پذیرایی.از.مهمانان.که.به.پالن.مجموعه.اضافه.شده.است..در.مراسم.رونمایی.از.این.

پروژه،..رئیس.کمیته.عالی.دوبی،.شــیخ.احمد.ابن.آل.مکتوم.از.پروژه.به.عنوان.نماد.

برجسته.امارات.حمایت.کرد.و.آن.را.طرح.بهترین.پروژه.برای.نمایشگاه.امارات.خواند.
غرفه.اکسپو.2020.دوبی.بدون.شک.جزو.برجسته.ترین.جاذبه.های.نمایشگاه.امارات.
متحــده.عربی.خواهد.بود.که.به.عنوان.یک.طراحی.آینده.نگر.در.دنیا.شــناخته.خواهد.
شد..طرحی.و.اجرای.این.مجموعه.شــگفت.انگیز.فرصتی.برای.به.اشتراک.گذاشتن.
فرهنگ.و.دســتاوردهای.اماراتی.است.که.نوید.چشم.اندازهای.بلندپروازانه.ای.را.برای.

آینده.دوبی.می.دهد.

پنجره.ایرانیان؛.طراحی.ویالی.شــماره.39.در.زمینی.به.مســاحت.2200.مترمربع،.در.
شهرک.حمیدیه،.در.حوالی.کرج.واقع.شده.است.

بــه.نقل.از.معمــاری.آرل،.این.ویال.با.توجه.به.خواســت.کارفرما،.عــالوه.بر.امکان.

استفاده.های.کوتاه.مدت،.در.آینده.برای.استفاده.های.طوالنی.تر.و.احتماال.اقامت.دائم.نیز.

کاربرد.خواهد.داشت..در.مراحل.آغازین.طراحی.پروژه،.با.توجه.به.این.نکته.که.استفاده.از.

فضاهای.باز،.از.خواست.های.اصلی.کارفرمای.پروژه.بود،.این.ایده.تقویت.شد.که.تراس.ها.

به.نوعــی،.امتداد.محوطه.پروژه.باشــند.و.به.نوعی،.مرزی.بین.محوطه.باغ.و.تراس.ها.که.

به.داخل.ســاختمان.متصل.هستند،.نباشد..همچنین،.این.موضوع.مد.نظر.قرار.گرفت.که.
تراس.ها.مسقف.باشند.تا.در.فصول.مختلف.سال،.بتوان.از.آنها.استفاده.کرد.

در.طبقــه.فوقانــی،.اتاق.های.خواب..در.نظرگرفته.شــده.و.هدف.این.بوده.اســت.که.

مســیر.طی.کردن.فضای.عمومی.به.فضای.خصوصی،.به.شکلی.باشد.که.اصطالحا.یک.

فاصله.گذاری.بین.فضاهای.عمومی.تر.خانه.و.فضای.اســتراحت.ایجاد.کند؛.کریدور.طبقه.

باال.که.از.یک.طــرف.دید.به.بیرون.دارد.و.از.طرف.دیگر.به.اتاق.ها.ارتباط.پیدا.می.کند،.

با.این.هدف.شــکل.گرفته.اســت..در.طراحی.پروژه،.آنچه.که.طراحی.داخلی.و.طراحی.

معماری.بنا.را.به.هم.مرتبط.می.کند،.این.اســت.که.صفحات.سنگی.که.ساختار.اصلی.و.

حجم.بنا.را.تشکیل.داده.اند،.به.داخل.بنا.امتداد.پیدا.کرده.و.ساختار.اصلی.فضاهای.داخلی.

را.نیز.شــکل.داده.اند.که.این.موضوع،.مرز.میــان.فضاهای.خارجی.و.فضاهای.داخلی.را.
کم.رنگ.کرده.است.
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 طراحی استراحتگاه عشایری مدرن در پارک ملی سریالنکا

پنجره.ایرانیان؛.در.سریالنکا.کمپی.با.الهام.از.نمادهای.عشایری.طراحی.شده.است.
به.نقل.از.معماری.آرل،.طراحی.اســتراحتگاه.عشایری.ســریالنکا.توسط.استودیو.
طراحی.bo reudler شــده.اســت..فرم.نمادین.و.منحصربه.فرد.این.پروژه.یادآور.
چادرهای.عشایری.است.که.توسط.مردم.بومی.در.مناطق.استوایی.مورد.استفاده.قرار.
می.گیــرد..حجمی.تندیس.وار.با.ظاهری.تهاجمی.که.در.حدفاصل.ســواحل.دریا.قرار.
گرفته.است..این.مجموعه.منحصربه.فرد.بر.روی.لبه.جنوبی.پارک.ملی.یال.سریالنکا.
واقع.شده.و.در.سال.2017.افتتاح.گردید..این.کمپ.زیبا.اولین.مکانی.است.که.عموم.
پــس.از.ورود.به.پارک.ملی.با.آن.مواجه.می.شــوند..معماری.ارگانیک.و.انعطاف.پذیر.
پــروژه.تعریف.دوباره.ای.از.یک.فضای.تفریحی.و.اســتراحتگاه.را.ارائه.می.دهد.که.از.

همه.امکانات.رفاهی.و.خدماتی.برخوردار.است.
بر.خالف.ظاهر.عشــایری.ســاختار،.امکانات.و.عرصه.های.ایــن.مجموعه.مدرن.
می.باشــد.و.به.شکل.مناسبی.به.جنگل.و.خط.ساحلی.متصل.گردیده.است..فضاهایی.
که.برای.این.مکان.تعبیه.شده.شامل.عرصه.های.سونا،.رستوران.مختص.گیاه.خواران،.
رســتوران.عمومی.و.فضای.استراحت.می.باشــد..کانسپت.های.محلی.و.سنتی.بخش.
جدایی.ناپذیر.پروژه.می.باشــند.که.با.امکانات.لوکس.و.مدرنی.تلفیق.شــده.است..اما.

مهمترین.ویژگی.ساخت.پروژه.مشارکت.های.مردمی.در.ساخت.و.اجرای.آن.بود..
معماری.مجموعه.بر.اســاس.فرم.های.موجود.در.طبیعت.شــکل.گرفته.است..این.
اســتراحتگاه.مانند.تخته.ســنگ.های.گرد.و.عظیمی.اســت.که.روی.ساحل.سقوط.
کرده.اند..ویژگی.ارگانیک.مجموعه.فقط.در.شــکل.ساختاری.آن.خالصه.نشده.است..
پوشش.ســقف.و.دیوارهای.استراحتگاه.به.وســیله.چوب.بامبو.بر.روی.سازه.فلزی،.
تصویر.ساختمان.را.شبیه.کلبه.های.سنتی.آسیای.جنوب.شرقی.کرده.است..دهانه.های.
باز.و.سقف.طاقدار.یک.حس.قوی.را.در.فضا.ایجاد.می.کنند.که.مراجعه.کننده.در.هنگام.

ورودی.با.فضایی.محقر.اما.باابهت.روبه.رو.می.شود.
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 طراحی غرفه آجری چین در نمایشگاه باغبانی اکسپو 20۱7

پنجره.ایرانیان؛.باغ.یورومچی.نام.غرفه.ای.متفاوت.از.کشور.چین.می.باشد.که.اولین.
نمایشگاه.اکسپو.با.موضوع.باغبانی.و.گیاهان.سبز.به.اجرا.رسیده.است.

به.نقل.از.معماری.آرل،.غرفه.ای.که.برخالف.ویژگی.های.مدرن.و.گســترش.یافته.

پروژه.های.چین.از.سادگی،.زیبایی.و.ریتم.طراحی.منحصربه.فردی.برخوردار.می.باشد..

با.رشــد.و.اســتقبال.از.این.نمایشگاه.در.کشور.چین،.مســئوالن.برگزاری.نمایشگاه.

فضاهایی.را.به.تمام.شهرها.برای.ساخت.و.اجرای.غرفه.های.خود.با.سبک.های.مرسوم.
در.هر.شهر.اختصاص.داده.اند..

در.راســتای.همین.اقدامات.و.ساخت.غرفه.توســط.گروه.های.دیگر،.باغ.یورومچی.
 D+H توانســت.رتبه.اول.طراحی.و.زیبایی.را.بر.اساس.نظر.مردم.کسب.کند..گروه
طراحی.و.ساخت.این.غرفه.را.به.عهده.داشت.و.روند.طراحی.خود.را.بر.اساس.سبک.
باغ.شناســی.و.هنر.ارگانیک.کشــور.چین.ارائه.کرد..استراتژی.طراحی.غرفه.با.هدف.
بازگردانی.ارزش.باغ.و.هســته.فعالیت.آن.به.فضای.روزمره.بوده.است..همچنین.این.
تیم.طراحی.ســعی.کرده.تا.هویت.محلی.و.ســنتی.منطقه.یورومچی.را.توســط.یک.
الگوی.الگریتمیک.به.اجرا.درآورد..کانســپت.اصلی.غرفه.یورومچی.مشــتق.شده.از.

ریشه.فضای.باز.و.بسته.به.صورت.هم.زمان.است.
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 طراحی مجتمع مسکونی الکچری از فرشید موسوی

پنجره.ایرانیان؛.ســاختمان.مسکونی Folie Divine جدیدترین.پروژه.فرشید.موسوی.
است.که.در.شهر.مون.پولیه.فرانسه.به.اجرا.رسیده.است..

به.نقل.از.معماری.آرل،..این.ســاختمان.یکی.از.دوساختمانی.است.که.توسط.شهرداری.

و.مســئوالن.شهرســازی.بر.روی.سایت.کوهستانی.مون.پولیه.ســفارش.داده.شده.است..

مکانی.که.در.قرن.هجدهم.تاریخچه.منحصربه.فردی.را.ســپری.کرده.و.توســط.اشراف.و.

بورژوازی.ها.فعلی.منطقه.برای.ســاخت.یک.عمارت.مسکونی.زیبا.سفارش.داده.شده.است..

با.این.حال.در.باغ.های.فرانســوی.و.انگیلسی،.ایده.الیه.بندی.فضا.دارای.تاریخچه.طوالنی.

اســت.و.مفهوم.آن.این.است.که.در.یک.ســاختمان،.فرم.و.حرکت.بسیار.بازیگوش.عمل.

می.کند.و.با.قرارگیری.این.فرم.منحصربه.فرد.در.باغ.به.یک.مجموعه.لوکس.و.لذت.بخش.
دست.می.یابیم.

زمین.این.مجموعه.در.محدوده.شهر.مون.پولیه.واقع.شده.که.از.سمت.غرب.به.رودخانه،.

از.ضلع.شــمال،.غرب.و.جنوب.به.خانه.های.مسکونی.همسایه.همجوار.می.باشد..اقلیم.این.
محدوده.به.گونه.ای.است.که.ساختمان.از.یک.آب.و.هوای.مدیترانه.ای.برخوردار.است.

این.ساختمان.به.عنوان.یک.برج.9.طبقه.)حداکثر.ارتفاع.مجاز.صادر.شده.توسط.مسئوالن.

شــهر(.طراحی.شده.است.تا.آپارتمان.هایی.با.حداکثر.جذب.نور.مناسب،.منظر.دریا.در.اختیار.

مالکان.قرار.گیرد..مجموعه.ای.جمع.و.جور.که.اجازه.بهره.مندی.همسایه.ها.را.از.باغ.می.دهد.
و.به.خاطر.طراحی.هوشمندانه.اش.از.نهایت.نور.و.تهویه.طبیعی.مناسب.بهره.می.برد.
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 طراحی مجتمع مسکونی مجموعه سوم

پنجره.ایرانیان؛.جهت.گیری،.حجم.و.فرم.حجم.مجتمع.های.مســکونی.مجموعه.سوم.
به.طور.کامل.با.مسیر.حرکتی.نور.خورشید.ساخته.شده.است.

به.نقل.از.معماری.آرل،.مجتمع.های.مسکونی.مجموعه.سوم.از.سمت.شرق.به.جنوب.

شــرقی.در.جهت.موازی.هم.قرار.گرفته.اند..جهت.گیری،.حجم.و.فرم.حجم.ســاختمان.

به.طور.کامل.با.مسیر.حرکتی.نور.خورشید.ساخته.شده.است..محاسبه.بازشوها.و.فضاهای.

نورگیر.با.رعایت.اســتانداردهای.جذب.نور.طبیعی.بوده.که.هر.دو.ساختمان.به.چرخشی.

مناســب.در.مسیر.نور.طبیعی.واقع.شده.اند..پروژه.مجموعه.سوم.تا.تصویری.از.یک.شهر.
سه.گانه.را.با.76.ویالی.لوکس.در.کالبد.یک.ساختمان.چند.طبقه.به.نمایش.بگذارد.

به.طور.معمول.کف.طبقات.هر.طبقه.بر.اســاس.اســتانداردهای.آپارتمان.صاف.است..

اما.رویکــرد.طراحی.معمارن.این.پــروژه،.ایجاد.اختالف.ســطوح.در.بعضی.واحدهای.

مسکونی.بود.تا.کاربران.با.لذت.استفاده.از.یک.سوئیت.لوکس.را.به.جای.آپارتمانی.ساده.

تجربه.کنند..عرصه.جالب.تاثیرگذار.این.پروژه.ایجاد.تراس.های.هندســی.است.که.مانند.
کوالژهای.نامنظم.به.نما.متصل.شده.است.

مجموعه.فضاهای.داخلی.به.نحوی.است.که.انگار.هر.واحد.درون.یک.سطح.شیب.دار.

قرار.گرفته.است..این.سوئیت.ها.با.ابعاد.و.اشکال.مختلف.طراحی.شده.و.به.واسطه.داشتن.

دید.منظر.به.شــهر.از.جهت.گیری.منظمی.برخوردار.می.باشند..تمام.واحدهای.آپارتمانی.

دوبلکس.به.صورت.عمودی.با.تراس.های.بیرونی.همراســتا.شــده.و.در.یک.سطح.قرار.

گرفته.اند..فضای.ســبز.حیات.مرکزی.بین.دو.ســاختمان.جزو.شاخصه.های.مهم.هر.دو.

مجموعه.می.باشــد..حیات.عنصر.ارتباطی.دو.ساختمان.بوده.و.مانند.پل.ارتباطی.بصری.
دو.مجموعه.عمل.می.کند.
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 طراحی مرکز هنری با رویکرد طبیعت گرایی

پنجره.ایرانیان؛.طرح.مرکز.هنری.جیانگ.نان.ســاختمانی.فروتنانه.ای.با.ســاختار.و.
نمای.پانچدار.می.باشد.که.مانند.پرنده.ای.در.دو.طرف.کوه.تونگهو.به.پرواز.درآمده.است.
به.نقل.از.معماری.آرل،.طراحی.می.بایســت.در.وحله.اول.پلی.بین.طبیعت.و.انســان.
ایجاد.کند..رویکرد.محاســبات.طراحی.مرکز.هنری.جیانگ.نان.به.این.شکل.است.که.
کوه.به.عنوان.ترمینالی.برای.شکل.گیری.زوایا.و.محورهای.ساختمان.در.نظر.گرفته.شده.

تا.ساختمان.هارمونی.کاملی.با.طبیعت.و.تاریخچه.منطقه.داشته.باشد.
تعامــل.بین.انســان.و.فضا.در.طراحی.این.مجموعه.تاکید.شــده.تا.اثری.مســتقیم.
نسبت.به.اشــتیاق.بازدیدکنندگان.در.بازخورد.با.این.مجموعه.ایجاد.شود..فرم.و.الگوی.
مولتی.زیگزاک.ســاختمان.نیروی.بصری.را.در.خود.حفظ.می.کند..نمای.فلزی.از.برش.
ورق.های.آهنی.ســاخته.شده.که.الگو.و.شکل.آن.یک.حس.آشنا.را.در.ضمیر.ناخوداگاه.

بازدیدکنندگان.از.سنت.های.محلی.ایجاد.می.کند..
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 طراحی و معماری پایدار کلبه ای از چوب بامبو 

پنجره.ایرانیان؛.یک.شــرکت.در.ویتنام.خانه.ای.را.طراحی.کرده.است.دارای.قابلیت.
شناور.شدن.روی.آب.است.

به.نقل.از.وبســایت.آرشیتکت،.سیل.در.جنوب.شــرقی.آسیا.سانحه.ای.رایج.است..

شــرکت.معماری.H&Q.در.ویتنام.خانه.ای.را.طراحی.کرده.است.که.در.عین.اینکه.

معماری.پایدار.آن.پاســخگوی.مقابله.در.برابر.ســیل.است.ساخت.آن.نیز.ارزان.تمام.

می.شــود..این.کلبه.از.چوب.بامبو.ساخته.شده.و.دارای.قابلیت.شناور.شدن.بر.روی.آب.

اســت..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.شــرقی.آسیا.بامبو.مصالح.رایجی.است..رواج.استفاده.از.بامبو.تنها.به.این.

دلیل.نیســت.که.در.این.منطقه.فراوان.اســت.بلکه.دوام.و.انعطاف.پذیری.باالی.آن.

باعث.محبوبیتش.شده.اســت..در.این.خانه.قاب.هایی.متشکل.از.چوب.بامبو.در.بین.

ستونک.هایی.فوالدی.قرار.گرفته.اند..نقش.ســازه..فوالدی.تامین.پایداری.ساختمان.

در.برابر.ســیل.است..سطح.کف.خانه.باالبرده.شــده.است..این.جدا.کردن.کف.خانه.

از.زمین.به.دو.دلیل.انجام.شــده.اســت.اول.اینکه.از.نفوذ.حشــرات.موذی.به.داخل.

جلوگیــری.می.کند.عالوه.بر.این.فضای.کافی.برای.قرار.دادن.بشــکه.های.نفت.در.

زیر.خانه.فراهم.شده.باشد..بشکه.هایی.که.امکان.شناور.شدن.سازه.را.در.هنگام.بروز.
سیل.را.فراهم.می.کنند.
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 طراحی و معماری خانه ای کوچک در نبش خیابان
پنجره.ایرانیان؛.خانه.ای.در.اوزاکای.ژاپن.در.زمینی.به.وســعت.8.متر.مربع.طراحی.

شده.است.
به.نقل.از.وبســایت.آرشیتکت،.این.ســاختمان.را.در.فضای.خالی.نبش.خیابانی.با.
مســاحت.8.متر.مربع.طراحی.کرده.اند..با.وجود.مساحت.کوچک.خانه،.معماری.آن.به.
گونه.ای.بوده.که.میزان.فضای.دسترسی،.بیشترین.اندازه.ممکن.باشد.تا.ساکنان.خانه.

و.اهالی.محله.برای.تردد.دچار.مشکل.نشوند.
طراحی.ســاختمان.طوری.تنظیم.شــده.تا.با.کمترین.اشغال.فضا،.در.دو.طبقه.اجرا.
شود..ســالن.اصلی.ســاختمان.دارای.ارتفاعی.به.اندازه.دو.طبقه.است..در.این.سالن.
آشــپزخانه.و.پذیرایی.قرار.گرفته.اند..طبقه.اصلی.خانه.که.با.پنل.های.چوبی.پوشــیده.
شــده،.دارای.ارتفاع.4.متر.می.باشد..پوشش.چوب.با.راه.پله.ای.باریک.به.سمت.طبقه.
دوم.ادامه.پیدا.کرده.اســت..فضاهای.اتاق.خواب.و.پاســیویی.کوچک.در.این.طبقه.
می.باشــند..با.وجود.مســاحت.کمی.که.وجود.داشت،.معماران.با.اســتفاده.از.ارتفاع.

توانستند.این.محدودیت.سایت.را.حل.کنند.
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 طراحی ویالی جسورانه صخره ای

پنجــره.ایرانیان؛.ســاختار.این.ویالی.مکعبی.بــا.محیط.خود.ادغام.شــده.و.به.مانند.
تخته.سنگی.عظیم.از.دل.صخره.بیرون.زده.است.

به.نقل.از.معماری.آرل،.گروه.معماری.LAAV در.چند.ســال.گذشــته.طرح.ویالهای.

تفریحی.و.اقامتی.مختلفی.را.ارائه.داده.که.در.اکثر.طرح.های.خود.مفهوم.جسارت.را.مورد.

تاکید.فراوان.خود.قرار.داده.است..طراحی.ویالی.ماراال.نیز.از.این.قاعده.مستثنی.نبوده.و.
در.دل.یکی.از.صخره.های.کوهستان.کاالگری.جای.گرفته.است.

تیرهای.پوالدی.و.بتن.در.قلب.صخره.قرار.گرفته.اند.و.هنگامی.که.شما.از.باالی.صخره.

خانه.را.مشاهده.می.کنید.هیچ.گونه.عنصر.ساختمانی.نمی.بینید..چون.سقف.توسط.پوشش.

گیاهی.کاور.شــده.و.ساختمان.را.در.دل.صخره.پنهان.کرده.است..نمای.شیشه.ای.پروژه.

یک.تصویر.پانورامیک.360.درجه.را.برای.ســاکنان.ایجاد.کرده.تا.از.مناظر.بی.نظیر.بهره.

الزم.را.ببرند..ویالی.ماراال.یک.ساختمان.تطبیق.پذیر.با.طبیعت.و.جاذبه.های.آن.می.باشد.
که.فاصله.کمی.از.شهر.داشته.و.برای.تعطیالت.آخر.هفته.بی.نظیر.است.
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 هتل یخی سوئد 

پنجره.ایرانیان؛.هتل.یخی.سوئد.اولین.بار.در.سال.1989.تاسیس.شد.و.هر.زمستان.
با.طرح.و.رنگ.جدیدی.از.مراجعه.کنندگان.خود.استقبال.می.کند.

به.نقل.از.معماری.آرل،.طرح.های.سوئیت.های.هتل.یخی.در.زمستان.2018.شامل.

موضوعات.فانتزی.از.جمله:.جنگل.یخ.زده،.گوریل.کوهستانی.غول.پیکر.و.ابرقهرمان.

منجمد.می.باشد..این.مجموعه.هر.ساله.دارای.شاخصه.های.طراحی.و.ساخت.متفاوتی.

اســت.تا.پس.از.هر.بار.اقامت.در.این.مکان.احساس.تکراری.بودن.به.اقامت.کنندگان.

در.آن.دســت.ندهد..ویژگی.مهم.این.مجموعه.این.بوده.که.تمام.وســایل.و.دکورها.

از.یخ.ســاخته.شدند.و.اواخر.زمســتان.هنگام.گرم.شدن.ذوب.می.شوند.و.به.رودخانه.

نزدیــک.مجموعه.می.ریزد.تا.به.چرخه.طبیعت.کمک.کنــد..اینکه.بنیان.گذاران.این.
مجموعه.به.فکر.یک.فرایند.ارگانیک.بوده.اند.به.خودی.خود.جالب.توجه.است..

36.هنرمند.از.سراسر.جهان.به.اینجا.آمدند.و.در.برش.و.حجاری.یخ.ها.به.این.شیوه.

نقش.به.سزایی.داشته.اند..در.میان.اتاق.های.فصلی،.یک.فضای.ماجراجویی.تعبیه.شده.

تا.مهمانان.در.این.فضای.یخی.غوطه.ور.شوند.و.با.المان.ها.و.جنگل.کریستاله.سرگرم.

شــوند..بیش.از.500.تن.یخ.شفاف.در.این.مکان.مورد.استفاده.قرار.گرفته.است..اکثر.

عناصر.اتاق.ها.مانند:.لوســتر،.تخت.خواب،.مبلمان.و.دیگر.عناصر.دکوراسیون.از.یخ.
طبیعی.ساخته.شده.اند.
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گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از هشتمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز؛

هشــتمین نمایشــگاه مصالح، تجهیزات و فناوری های ساختمان شــیراز از 28 آذر تا 1 دی ماه 96 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس در 
شهرک گلستان برگزار شد. 11۵ شرکت معتبر داخلی و خارجی در قالب ۴۵۰ غرفه از سراسر کشور در سه سالن حافظ، بهار و نرگس به مدت چهار 
روز به ارائه آخرین دستاورد ها و خدمات خود پرداختند. شرکت هایی از استان های فارس، تهران، یزد، آذربایجان شرقی و غربی، البرز، اصفهان، قزوین 
و بوشهر و نمایندگان محصوالتی از کشور های ایتالیا، کره جنوبی، آلمان، چین، اسپانیا، اوکراین و ترکیه در این نمایشگاه حضور داشتند. خدمات انواع 
باالبر، پله برقی، در و پنجره، تجهیزات و مصالح نوین ســاختمانی، یراق آالت، خدمات سرمایه گذاری، بیمه و دیگر خدمات مرتبط با صنعت ساختمان 
در این نمایشــگاه ارائه شد. اهمیت صنعت ساختمان و نقش این صنعت در ایجاد اشــتغال، قابلیت های بسیار گسترده آن برای نوآوری و استفاده از 
فناوری های نوین از دالیل ویژه برگزاری این نمایشــگاه بود. اگرچه تالش مجری نمایشگاه در هرچه بهتر برگزار کردن این رویداد کامال مشهود بود 
و بسیاری از مشارکت کنندگان نیز بر این موضوع صحه گذاشتند اما مسائل و مشکالتی که چندین سال است دامن صنعت ساختمان را گرفته است و 
همچنین نامناسب بودن زمان برگزاری باعث شد هشتمین نمایشگاه ساختمان شیراز نیز مانند بسیاری از نمایشگاه های امسال کالن شهرها با استقبال 
چندان مناسبی مواجه نشود. تعداد اندک مشارکت کنندگان صنف در و پنجره از دیگر نکات منفی نمایشگاه شیراز بود. بااین حال نشریه پنجره ایرانیان 
باوجود همه مشــکالت این روزهای صنعت ســاختمان، ضمن برپایی غرفه در نمایشگاه ساختمان شــیراز، در مدت ۴ روز برپایی نمایشگاه، پذیرای 
عموم مخاطبان و بازدیدکنندگان نمایشگاه بود. گروه خبری نشریه نیز ضمن حضور در نمایشگاه پای صحبت ها و درد دل های برخی مشارکت کنندگان 

نشست که مشروح این گفتگوها را در ادامه باهم می خوانیم.
سواالت زیر به صورت مشترک از مشارکت کنندگان پرسیده شد:

1. شرکت، زمینه فعالیت و محصول جدیدتان در نمایشگاه را معرفی کنید؟ چند دوره در نمایشگاه شیراز حضور داشته اید؟
2. نمایشگاه را از لحاظ نحوه برگزاری، مدیریت، خدمات ارائه شده و میزان استقبال بازدیدکنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟

3. تفاوت عمده میان نمایشگاه های تهران و شهرستان ها چیست؟ چه راهکاری برای ارتقاء سطح کمی و کیفی نمایشگاه های شهرستانی پیشنهاد می دهید؟

اشــاره

پنجره های چشم انتظار
و پایـیـز بـی بـاران
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1..شــرکت.مارال.جنوب.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.های.

اختصاصی.ترمال.بریک،.نان.ترمال.و.یو.پی.وی.سی.فعالیت.

می.کند..نمایندگی.فروش.پروفیل.آکپا.در.اســتان.فارس.را.

نیز.در.اختیار.داریم..شرکت.مارال.جنوب.نزدیک.به.10.دوره.
در.نمایشگاه.شیراز.حضور.داشته.است.

2..نحوه.برگزاری.نمایشگاه.و.کارهایی.که.باید.انجام.می.شده.مانند.تبلیغات.و.اطالع.رسانی.

در.حد.خوب.و.قابل.قبول.بوده.ولی.از.لحاظ.میزان.استقبال.نسبت.به.سال.های.گذشته.بسیار.

بســیار.ضعیف.تر.بوده.است..خوشــبختانه.نحوه.برگزاری.امسال.خوب.بود.و.مشکل.خاصی.

نداشته.است..انتظار.ما.هم.همین.است.که.سال.به.سال.شرایط.بهتری.در.برگزاری.نمایشگاه.
شاهد.باشیم.و.مشکالت.کمتر.شود.

3..نمایشــگاه.یک.نوع.ســرمایه.گذاری.بلندمدت.و.آینده.نگرانه.اســت.که.بدون.توجه.به.

فروش.و.ســود.آنی.برای.ایجاد.آگاهی.در.جامعه.الزم.اســت..طبیعتا.وجود.نمایشــگاه.هم.

در.تهران.و.هم.در.شهرســتان.ها.الزم.اســت.و.باید.تالش.کنیم.تا.این.نمایشگاه.با.بهترین.

شرایط.برگزار.شوند..برای.این.که.نمایشگاه.های.شهرستان.در.سطح.بهتری.برگزار.شود.باید.

تمهیدات.بهتری.اندیشــیده.شــود.و.با.ارائه.خدمات،.شــرکت.ها.را.برای.مشارکت.بیشتر.در.

نمایشــگاه.ترغیب.کرد..مطمئنا.برای.بسیاری.از.شرکت.ها.بهتر.است.که.در.نمایشگاه.شهر.و.

استان.خودش.حضور.داشته.باشــد.تا.این.که.برای.حضور.در.نمایشگاه.تهران.هزینه.ای.چند.

برابر.بیشــتر.متحمل.شود..برخی.شــرکت.هایی.که.در.شهرستان.ها.نمایندگی.دارند.هم.باید.

از.نمایندگانشــان.حمایت.کنند.تا.در.نمایشگاه.های.شهرستانی.حضور.مفیدتر.و.پررنگ.تری.
داشته.باشند.

هادی محمودی | مارال جنوب

1..مجموعــه.CDA.ترکیبی.از.چند.هســته.کاری.در.

زمینه.طراحــی،.اجرا،.تامین.منابع.ســاختمانی.و.تحقیق.

و.توســعه.در.معماری.و.شهرسازی.اســت..شرکت.آتلیه.

طراحی.معاصر،.گروه.تامین.منابع.ســاختمانی.عین،.مجله.
تخصصی.دال.و.گالری.موند.از.جمله.زیرشــاخه.های.این.مجموعه.است..در.گروه.تامین.
منابع.ســاختمانی.عین.نمایندگی.برخی.شــرکت.های.معتبر.مانند.شــرکت.سکو.ایران،.
چوب.های.ســاختمانی.و.ترمو.شــرکت.جف.اتریش.و.ورق.های.نمای.HPL.را.در.اختیار.
داریم..درهای.ضد.حریق.سکو،.محصوالت.نمای.HPL.و.نماهای.کرتن.وال.محصوالت.
جدید.ما.در.این.نمایشــگاه.است..مجموعه.CDA.دومین.دوره.حضور.در.نمایشگاه.شیراز.

را.تجربه.می.کند.
2..زحمت.دوســتان.برگزارکننده.نمایشگاه.را.نمی.شــود.نادیده.گرفت.و.نمایشگاه.هم.
مانند.هر.کار.دیگری.با.تکرار.و.جلو.رفتن،.کاســتی.هایش.کمتر.می.شود..به.جز.در.بخش.
تبلیغات.و.اطالع.رســانی.در.ســایر.بخش.ها.عملکرد.دوستان.خوب.بوده.و.مشکل.خاصی.
وجود.نداشــته.است..اینجا.باید.نگرانی.خودم.را.از.عدم.استقبال.بازدیدکنندگان.ابراز.کنم..
3..ما.یک.مشــکل.عمومی.به.نام.اکوسنتریزم.در.کشــورمان.داریم.به.این.صورت.که.
پایتخت.یعنی.تهران.در.همه.مسائل.قطبیت.دارد..بیشتر.صنایع.تمایل.دارند.که.در.تهران.
و.حوالی.آن.مستقر.شــوند.و.به.همین.نسبت.نمایشگاه.ها.هم.در.تهران.برگزار.می.شوند..
در.کشــور.آلمان.مهم.ترین.نمایشــگاه.های.صنعتی.این.کشــور.در.سه.شهر.مختلف.غیر.
از.پایتخت.برگزار.می.شــود.و.به.این.شــکل.نوعی.مرکزیت.زدایــی.می.کنند.تا.از.همه.
ظرفیت.ها.و.توانمندی.های.کشــور.به.یک.اندازه.اســتفاده.شــود؛.اما.در.کشــور.ما.اکثر.
شــرکت.ها.و.صنایع.بزرگ.در.تهران.جمع.شــده.اند.و.تنها.برخــی.از.نمایندگی.های.این.
شرکت.ها.در.شهرســتان.ها.هستند.به.همین.خاطر.از.نمایشگاه.های.شهرستان.ها.استقبال.
چندانی.صورت.نمی.گیرد.حتی.شرکت.هایی.نظیر.ما.هم.که.در.شهرستان.ها.حضور.داریم.
تالش.می.کنیم.در.نمایشگاه.تهران.حضور.قوی.تری.داشته.باشیم.و.انرژی.بیشتری.برای.

آن.می.گذاریم.

)CDA( امین عسلی | طراحی معاصر
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1..شــرکت.مارال.درب.از.سال.1379.در.تبریز.راه.اندازی.

شــده.اســت.و.در.زمینه.تولید.و.مونتــاژ.در.و.پنجره.های.

دوجداره.به.ســبک.اروپایی.فعالیت.می.کنــد..تولید.درهای.

کرکره،.تولید.شیشــه.دوجداره،.خط.رنگ.الــوان.و.آنادایز،.
ساخت.قالب.پروفیل.و.تولید.پروفیل.آلومینیوم.نیز.از.دیگر.کارهایی.است.که.در.مجموعه.ما.
انجام.می.شود..در.ضد.سرقت.و.در.اتاق.خواب.از.جمله.محصوالت.جدیدی.است.که.به.تازگی.
تولید.آن.را.آغاز.کرده.ایم.و.در.این.نمایشــگاه.نیز.آنها.را.عرضه.کردیم..شــرکت.مارال.درب.

پنج.دوره.در.نمایشگاه.شیراز.حضور.داشته.است.
2..وضعیت.کلی.نمایشــگاه.نشــان.دهنده.این.اســت.که.همه.به.نوعی.زحمت.کشیده.اند.تا.
نمایشــگاه.خوب.و.قابل.قبولی.برگزار.شــود..کارهای.داخلی.و.خدمات.نمایشگاه.هم.مناسب.
بود.و.مشــکل.خاصی.برای.ما.به.وجود.نیامد..اطالع.رسانی.و.تبلیغات.نمایشگاه.در.حد.خوب.
و.قابل.قبولی.بود.و.شــرکت.های.مطرح.و.بزرگی.هم.در.نمایشــگاه.حضور.دارند.اما.به.دلیل.
شــرایط.اقتصادی.کشور.و.مشکالتی.که.مردم.دارند.اســتقبال.آن.چنانی.از.نمایشگاه.نشده.
است..کاهش.قدرت.اقتصادی.مردم.و.تاثیری.که.این.موضوع.بر.صنعت.ساخت.وساز.گذاشته.
اســت.باعث.رکود.بازار.ما.شده.اســت..البته.ما.از.شرایط.اقتصادی.جامعه.و.رکود.بازار.مطلع.
هســتیم.و.دلیل.حضورمان.در.نمایشــگاه.تنها.بحث.برندینگ.و.معرفی.نام.و.محصوالتمان.
بوده.اســت..به.نظر.من.بسیاری.از.مشارکت.کنندگان.هم.مثل.ما.برای.موضوع.برندینگشان.

در.نمایشگاه.شرکت.کرده.اند.
3..نمایشــگاه.برای.ارتباط.بی.واسطه.تولیدکنندگان.و.مصرف.کنندگان.الزم.است.و.باید.در.
شــهرهای.مختلف.این.اتفاق.بیفتد..در.مقایســه.بین.نمایشگاه.های.تهران.و.شهرستان.ها.با.
توجه.به.این.که.تهران.مرکز.کشور.است.و.عالوه.بر.شرکت.های.بزرگ.و.مطرح.داخلی.برخی.
از.شــرکت.های.خارجی.هم.در.نمایشــگاه.های.تهران.حضور.پیدا.می.کنند.لذا.طبیعی.است.
که.ســطح.نمایشگاه.های.تهران.از.نمایشگاه.های.شهرستان.ها.باالتر.باشد..در.نمایشگاه.های.
شهرســتانی.تنها.شرکت.های.مقیم.و.برخی.نمایندگی.های.شرکت.های.اصلی.حضور.دارند.و.

از.تهران.و.شهرستان.های.دیگر.شرکت.های.کمتری.مشارکت.می.کنند.

حسام الدین گل پیچ زاده | مارال درب

1..گروه.صنعتی.نماســازان.پارس.در.زمینــه.تولید.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.ســی.و.آلومینیوم.فعالیــت.می.کند..گروه.

صنعتی.نماسازان.پارس.ســومین.دوره.حضور.در.نمایشگاه.
ساختمان.شیراز.را.تجربه.می.کند.

2..نحوه.برگزاری.و.مدیریت.نمایشگاه.نسبتا.خوب.بود.ولی.میزان.تبلیغات.و.اطالع.رسانی.

در.سطح.شهر.ضعیف.بود.به.همین.خاطر.میزان.استقبال.از.نمایشگاه.و.حضور.بازدیدکنندگان.

هرسال.نسبت.به.سال.قبل.بدتر.و.ضعیف.تر.می.شود.و.هیچ.پیشرفتی.ندارد..عالوه.بر.ضعیف.

بودن.تبلیغات،.رکودی.که.چند.ســال.اخیر.در.بازار.ســاختمان.وجود.داشــته.هم.بر.میزان.
استقبال.مردم.تاثیر.منفی.گذاشته.است.

3..در.نمایشــگاه.تهران.به.عنوان.بازدیدکننده.حضور.داشتیم.و.اگر.بخواهم.مقایسه.ای.بین.

نمایشــگاه.های.تهران.و.شهرســتان.انجام.دهم.باید.به.این.نکته.اشاره.کنم.که.در.نمایشگاه.

تهران.شــرکت.های.اصلی.که.توانایی.مالی.بیشتری.دارند.حضور.دارند.ولی.در.شهرستان.ها.

اغلب.نمایندگی.های.این.شــرکت.ها.یا.شرکت.های.اســتانی.که.توانایی.های.کمتری.دارند.

مشــارکت.می.کنند..به.همین.خاطر.سطح.برگزاری.نمایشگاه.های.شهرستانی.بسیار.کمتر.از.

تهران.اســت.و.استقبال.کمتری.هم.از.این.نمایشگاه.ها.صورت.می.گیرد..نمایشگاه.تهران.از.

همه.جای.ایران.مشــارکت.کننده.و.بازدیدکننده.دارد.و.تبلیغات.بیشــتری.هم.در.رسانه.های.

جمعی،.صداوســیما.و.جاهای.دیگر.برای.آن.انجام.می.شود.ولی.در.اینجا.حتی.صداوسیمای.

اســتان.برای.تهیه.خبر.و.گزارش.از.نمایشــگاه.اقدامی.انجام.نمی.دهــد..مطمئنا.اگر.برای.

برگزاری.نمایشــگاه.تبلیغات.و.اطالع.رسانی.مناســبی.صورت.بگیرد.و.مردم.از.زمان،.مکان.
و.مزایای.نمایشــگاه.آگاهی.پیدا.کنند،.استقبال.بیشتری.از.نمایشگاه.ها.صورت.می.گیرد.

حسن دهقانی |  نماسازان پارس
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1..گروه.صنعتی.کارینو.با.12.ســال.سابقه،.در.زمینه.تولید.

در.و.پنجــره.دوجداره.یو.پی.وی.ســی.فعالیت.می.کند..این.

شــرکت.عالوه.بر.نمایندگی.پخش.پروفیــل.بوتیا.به.تازگی.

با.کســب.نمایندگی.شــرکت.آتای.ترکیه.اقدام.به.توزیع.و.
فروش.ماشــین.آالت.و.دســتگاه.های.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.کرده.است..این.دوره.

دهمین.سال.حضور.کارینو.در.نمایشگاه.ساختمان.شیراز.است.
2..کارهای.اجرایی.و.هماهنگی.مجری.نمایشگاه.بد.نبود.ولی.نحوه.تبلیغات.و.اطالع.رسانی.
در.سطح.شــهر.ضعیف.بود..متاسفانه.میزان.استقبال.از.نمایشگاه.در.شیراز.نسبت.به.جاهای.
دیگر.خیلی.کمتر.اســت.که.من.دلیلــش.را.نمی.دانم.ولی.بســیاری.از.همکاران.ما.حتی.از.
برگزاری.نمایشــگاه.اطالع.نداشتند..نحوه.برگزاری.و.مدیریت.نمایشگاه.خوب.بود.و.مشکل.
خاصی.نداشــت.ولی.می.توانســت.خیلی.بهتر.از.این.ها.باشــد..مجری.نمایشگاه.می.توانست.
حداقل.در.فضاســازی.دقت.بیشتری.داشته.باشــد.و.در.فضای.این.سوله.ها.که.چندین.سال.
به.همین.شــکل.اســت.یک.تغییری.ایجاد.می.کرد..زمان.برگزاری.نمایشگاه.چندان.مناسب.
نیســت.و.اگر.نمایشگاه.در.روزهای.تعطیل.و.از.ســاعت.9.صبح.تا.6.بعدازظهر.باشد.خیلی.

بهتر.است.
3..نمایشــگاه.تهران.در.شــرایط.بهتری.نســبت.به.شهرســتان.ها.برگزار.می.شود.چون.
شــرکت.های.بزرگ.تری.از.داخل.و.خارج.کشور.در.آن.شرکت.می.کنند.و.بازدیدکنندگانی.از.
سراسر.کشور.در.نمایشگاه.حضور.دارند..زمان.برگزاری.نمایشگاه.های.تهران.مناسب.تر.است.
و.افراد.بیشــتری.می.توانند.با.برنامه.ریزی.درست.از.زمانشــان.استفاده.کرده.و.در.نمایشگاه.
شــرکت.کنند..چون.نمایشگاه.محل.عرضه.آخرین.دســتاوردهای.فنی.و.تکنولوژیکی.است.
حضور.شــرکت.های.خارجی.می.تواند.به.پرشــورتر.برگزار.شدن.نمایشــگاه.های.شهرستانی.

کمک.زیادی.بکند.

رضاعلی قربانی | کارینو

1..صنایع.در.و.پنجره.دهقانی.با.ســابقه.ای.45.ســاله.

در.زمینــه.تولید.در.و.پنجره.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.ســی.

در.شــیراز.فعالیــت.می.کنــد..صنایع.دهقــان.نمایندگی.

شــرکت.کارپن.ترکیه.و.آبسکون.را.در.اختیار.دارد..امسال.
شــانزدهمین.دوره.حضور.ما.در.نمایشگاه.های.ساختمان.و.در.و.پنجره.شیراز.است.

2..مدیریت.نمایشــگاه.زحمت.زیادی.کشــیده.تا.نمایشــگاه.بدون.ایراد.و.در.بهترین.

شــرایط.برگزار.شود.و.انصافا.نمایشگاه.امســال.از.نظر.سرویس.دهی،.تبلیغات.و.خدمات.

خوب.بود.و.مشــکل.خاصی.نداشــت..بااین.حال.زمان.برگزاری.نمایشگاه.چون.در.فصل.

سرماست.و.اوج.کاری.ما.نیست.با.اســتقبال.خوبی.از.سوی.بازدیدکنندگان.مواجه.نشد..

بهتریــن.زمان.برگزاری.چنین.نمایشــگاهی.برای.ما.ماه.های.مهــر،.آبان.و.ابتدای.آذر.

اســت.چون.عموم.مشتریان.صنف.ما.قبل.از.شروع.فصل.سرما.برای.ساخت.در.و.پنجره.

اقدام.می.کنند.و.تا.این.موقع،.مشــتری.سفارشش.را.داده.و.حتی.کاالیش.را.هم.تحویل.
گرفته.است.

3..تهران.چون.پایتخت.کشــور.اســت.عموم.شــرکت.های.مطرح.و.بزرگ.کشــور.و.

حتی.شــرکت.هایی.از.خارج.در.نمایشــگاه.های.آن.شــرکت.می.کنند.و.مردم.نیز.از.این.

نمایشــگاه.ها.به.خوبی.استقبال.می.کنند.ولی.این.موضوع.در.نمایشگاه.های.شهرستانی.به.

این.شــکل.اتفاق.نمی.افتد..بااین.حال.برگزاری.نمایشــگاه.در.شهرستان.ها.برای.شناخت.

توانمندی.هــا.و.ظرفیت.های.صنعتی،.تجاری.و.بازرگانی.اســتان.ها.الزم.اســت.و.باید.

حمایت.بیشــتری.از.این.نمایشــگاه.ها.صورت.بگیرد..رکودی.که.در.صنعت.کشور.وجود.

دارد.در.شهرســتان.ها.شــدت.بیشتری.دارد.و.شــرکت.هایی.که.در.شهرستان.ها.فعالیت.

می.کنند.با.مشــکالت.مالی.و.اقتصادی.بیشــتری.دست.به.گریبان.هستند..در.این.شرایط.

نمایشــگاه.فرصت.مناسبی.است.تا.تولیدکنندگان.محصوالت.و.دستاوردهای.تازه.خود.را.
به.مشــتریان.معرفی.کنند.شاید.کمک.هرچند.کوچکی.به.رونق.بازار.باشد.

جواد دهقان |  صنایع دهقان
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گام های بلند آبادانی در آبایان پروفیل

 کارخانه آبایان پروفیل در کجا واقع شده، چه 
تعداد پرسنل و چه میزان وسعت دارد؟

کارخانه.و.گروه.تولیدی.آبایان.صنعت.در.شهرستان.دزفول.

استان.خوزســتان.واقع.شده.اســت..البته.جهت.سهولت.در.

ثبت.سفارش.مشــتریان.گرامی.اقدام.به.احداث.نمایندگی.و.

شــعبه.هایی.در.سراسر.کشور.کرده.ایم.که.این.امر.باعث.شده.

تا.بعد.مســافت.و.هزینه.های.بار.تا.حد.زیادی.سرشکن.شود..

آبایــان.صنعت.دزفول.در.حال.حاضر.تنها.تولیدکننده.پروفیل.

در.استان.اســت.که.در.زمینی.به.مساحت.5000.مترمربع.با.

2500.متر.زیربنا.فعالیت.می.کند..میزان.تولید.مجموعه.4000.

تن.در.سال.است.که.در.سه.شیفت.کاری.و.به.صورت.مداوم.با.

مجموعا.30.نفر.پرسنل.در.واحد.تولیدی.و.10.نفر.در.قسمت.

اداری.مشــغول.فعالیت.هســتند..البته.با.طرح.توسعه.ای.که.

درصدد.اجرای.آن.هستیم.میزان.تولید.به.10000.تن.در.سال.
و.تعداد.پرسنل.به.2.برابر.میزان.فعلی.افزایش.خواهد.یافت.

 انواع محصوالت تولیدی خــود را به تفصیل 
شرح دهید.

.در.حال.حاضر.کلیه.مقاطع.اصلی.جهت.ساخت.در.و.پنجره.

با.شیشــه.تک.جداره.و.دوجداره.در.آبایان.پروفیل.قابل.تولید.

و.عرضه.اســت..همان.طور.که.اشــاره.شد.این.وعده.به.تمام.

مونتاژکاران.عزیز.داده.می.شــود.که.بــه.زودی.و.در.ابتدای.

سال.آینده.طرح.تکمیل.قالب.ها.ازجمله.تمام.مقاطع.سیستم.

کشــویی.و.مولین.متحرک،.پروفیل.بازسازی،.پروفیل.اتصال.
فریم.و.پروفیل.لوله.و.اتصاالت.تکمیلی.اجرا.خواهد.شد.

 مزیت و برتری محصوالت آبایان پروفیل به 
محصوالت مشــابه دیگر چیست؟ به عبارت دیگر 
یک مصرف کننده به چه دلیلی باید آبایان پروفیل 

را انتخاب کند؟
متاسفانه.در.جنوب.کشور.تولیدکننده.فعال.نداریم..این.حق.
هم.اســتانی.های.عزیز.اســت.که.به.راحتی.و.سرعت.بیشتر.و.
صــرف.هزینه.کمتر.پروفیل.خود.را.تهیه.کنند..ما.توانســتیم.
با.تولیداتی.باکیفیت.مشکل.این.عزیزان.را.حل.کنیم..استان.
ما.و.حتی.اســتان.های.زیادی.در.کشور.با.توجه.به.گرم.شدن.

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر عامل آبایان صنعت؛

گروه تولیدی آبایان صنعت در ســال 89 با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی و رفع نیاز فعاالن صنعت ســاختمان فعالیت خود را در زمینه تولید 
در و پنجره یو.پی.وی.ســی با استفاده از بهترین پروفیل و یراق آالت در شهرستان دزفول استان خوزستان آغاز کرد. در ادامه با توجه به تجربه و 
ســابقه ای که در این عرصه به دست آورده بود اقدام به راه اندازی کارخانه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی با برند آبایان پروفیل کرد. سیاست اصلی 
شــرکت آبایان صنعت بر پایه کیفیت، استاندارد تولید و رعایت حقوق مصرف کننده است که با به کارگیری ماشین آالت مدرن و پیشرفته همراه با 
پرســنل متخصص و کارآزموده و نرم افزارهای مخصوص جهت دقت در محاسبات، محصولی باکیفیت تولید و به بازار عرضه کرده است. ظرفیت 
فعلی این واحد ۴۰۰۰ تن در سال است که با 7 قالب اصلی تمام مقاطع اصلی در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی در این مجموعه تولید می شود. 
در حال حاضر تولید در مجموعه آبایان صنعت بدون وقفه و در سه شیفت کاری انجام می شود و رایزنی های متعددی نیز جهت صادرات محصول 
به کشورهای همسایه صورت گرفته است. با طرح توسعه ای که مدیران مجموعه آبایان صنعت در نظر دارند اجرا کنند توان و ظرفیت این مجموعه 
به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت و با ایجاد اشــتغال در منطقه قدم های خوبی در رفع محرومیت و کمک به بهبود شــرایط تولید و صنعت 
ساختمان منطقه برداشته خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه موفق گفتگویی با آقای امیر مسگرنژاد، مدیرعامل جوان و پرتالش گروه 

تولیدی آبایان صنعت انجام داده ایم که در ادامه توجه شما را به آن جلب می کنیم:

اشــاره
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زمین.و.میــزان.تابش.uv.که.باعــث.تغییر.رنگ.محصول.

می.شــود.دچار.مشــکالت.فراوانی.شــده.اند.و.لذا.در.فرمول.

خود.از.افزودنی.های.مطرح.اروپایی.و.با.درصد.باالتر.استفاده.

کردیم.تا.ســطح.پروفیل.براق.تر.و.در.مقابل.اشعه.uv..بسیار.

مقاوم.تر.شــود..الستیک.های.درزگیر.مورد.استفاده.نیز.از.نوع.

TPE.و.مقاوم.در.برابر.اشــعه.uv..اســت..همچنین.آبایان.

پروفیــل.محصول.خود.را.در.مقابل.تغییر.رنگ.و.شــکل.به.
مدت.10.سال.بیمه.و.ضمانت.کرده.است.

 آبایــان پروفیــل از چــه اســتانداردها و 
تولیدی خود  بــرای پروفیــل  گواهینامه هایــی 

برخوردار است؟
آبایــان.پروفیــل.دارای.گواهینامــه.اســتاندارد.اجباری.
محصول.و.بیمه.نامه.پروفیل.به.مدت.10.ســال.و.گواهینامه.
iso9001..و.iso10002.و.افتخاراتــی.از.جملــه.واحد.
نمونه.اســتان.خوزستان.در.سال.96.اســت..ضمنا.اقداماتی.
جهت.اخذ.گواهی.نامه.تحقیقات.مســکن.و.ساختمان.در.حال.

انجام.است.
 به نظر شــما یــک پنجره یو.پی.وی.ســی 

استاندارد چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
در.ساخت.انواع.پنجره.یو.پی.وی.سی.استانداردهایی.وجود.
دارد.کــه.در.هنگام.تولید.باید.رعایت.شــود.تا.مصرف.کننده.
بتواند.از.مزایــای.این.در.و.پنجره.دوجداره.به.نحو.احســن.

استفاده.کند..این.موارد.عبارت.است.از:.
نــوع.پروفیل:.ازلحاظ.کیفی.و.همچنیــن.از.لحاظ.قیمت،.
مهم.ترین.نقش.در.ســاخت.یک.پنجره.یو.پی.وی.ســی.را.
پروفیل.ایفــا.می.کند..هرقدر.یک.پروفیل.باکیفیت.و.مرغوب.
باشد.مشکالت.آتی.پنجره.دوجداره.هم.کمتر.می.شود..شاید.
یــک.پنجره.با.پروفیل.نامرغوب.یا.مرغوب.از.لحاظ.شــکل.
ظاهری.برای.مصرف.کننده.عام.قابل.تشــخیص.نباشــد،.اما.

مشکالتی.در.آینده.گریبان.گیر.مصرف.کنندگان.می.شود.
یــراق.آالت.مصرفــی:.یکــی.دیگــر.از.مــواردی.کــه.
مصرف.کنندگان.و.مشــتریان.عزیز.در.حین.خرید.یک.پنجره.
عایق.باید.به.آن.توجه.کنند.نوع.یراق.آالت.مصرفی.اســت..
یراق.آالت.یک.پنجره.شامل.لوال،.دستگیره.و.اسپانیولت.است.

که.هر.یک.عملکرد.خاص.خود.را.دارند.
نوع.شیشــه.دوجداره.مصرفی:.مورد.بعدی.نوع.شیشــه.
دوجداره.مورد.استفاده.در.پنجره.است..با.توجه.به.اینکه.70.
درصد.پنجره.از.شیشــه.تشکیل.شده.است.پس.در.انتخاب.
شیشه.نیز.دقت.فراوانی.باید.صورت.گیرد.تا.پنجره.ها.100.
درصد.عایق.شود..هم.اکنون.در.کارخانه.های.صنعتی.ایران.
در.ساخت.شیشه.دوجداره.موارد.استاندارد.رعایت.می.شود،.
اما.متاسفانه.در.بیشــتر.کارگاه.ها.ساخت.شیشه.دوجداره،.
این.شیشه.ها.به.صورت.دستی.تولید.می.شوند.و.این.موارد.

رعایت.نمی.شود.
کیفیت.مونتاژ.در.و.پنجره:.یک.پنجره.خوب.و.اســتاندارد.
عالوه.بر.داشــتن.مواد.اولیه.و.متریال.خوبی.که.به.آن.اشاره.
شــد.می.بایســت.در.ســاخت.آن..هم.تمام.نکات.ریز.و.مهم.
رعایت.شــود..مجموعه.ای.که.نتواند.مونتاژ.و.تولید.باکیفیت.

داشته.باشد.نمی.تواند.یک.پنجره.دوجداره.استاندارد.و.مرغوب.

تحویل.مصرف.کننده.دهد؛.بنابراین.داشــتن.نیروی.مجرب.و.

باتجربه.و.همچنین.ماشــین.آالت.ساخت.در.و.پنجره.در.این.
کار.ضروری.است.

نصب.اســتاندارد.پنجره:.در.واقــع.نصب،.یک.پایان.خوب.

برای.یک.پنجره.دوجداره.استاندارد.است..نکته.قابل.توجه.در.

نصب.استفاده.از.ملزومات.استاندارد،.رعایت.موارد.استاندارد.و.
به.کارگیری.افراد.مجرب.است.

 ارزیابی شــما از بازار فعلی در و پنجره های 
یو.پی.وی.سی چیست؟

وضعیت.فعلی.در.این.صنعت.رو.به..پیشــرفت.است..هفت.

ســال.پیش..آگاهی.مردم.در.این.صنعت.بســیار.پایین.بود.و.

خیلی.از.مــردم.از.مزیت.های.پنجره.یو.پی.وی.ســی.باخبر.

نبودند..خوشــبختانه.االن.آگاهی.مردم.بســیار.بیشــتر.شده.

و.بــرای.تهیه.پنجره.یو.پی.وی.ســی.نیاز.نیســت.حتما.به.

کالن.شــهرها.مراجعه.و.متحمل.بعد.مسافت.شوند..حتی.در.
شهرستان.های.کوچک.هم.این.صنعت.رواج.پیدا.کرده.است.

کیفیت  که  بدون شناسنامه ای  تولیدکنندگان   
را قربانــی قیمت محصوالت خــود می کنند چه 

لطماتی به صنعت وارد می کنند؟
متاســفانه.شــاهد.ایــن.موضوع.هســتیم.کــه.برخی.از.
تولیدکنندگان.پروفیل.در.جهت.کسب.بازار.فروش.یا.فروش.
بیشــتر،.محصوالت.خود.را.به.قیمت.های.بسیار.پایین.عرضه.
می.کنند.که.با.توجه.به.قیمت.تمام.شــده.پروفیل.بر.اســاس.
اســتفاده.از.مواد.اولیــه.مرغوب.و.درجه.یــک،.این.قیمت.ها.
نامعقول.و.غیرممکن.بوده.و.هیچ.گونه.توجیه.اقتصادی.برای.
ارائه.این.قیمت.ها.وجود.ندارد..لذا.در.جهت.جبران.این.کسری.
قیمــت.اقدام.به.کم.کردن.مواد.افزودنی.پروفیل.می.کنند.که.
این.عمل.تاثیر.بسزایی.در.پایین.آمدن.کیفیت.محصول.دارد..
به.عنوان.مثال.اکسید.تیتانیوم.موجود.در.پروفیل.یو.پی.وی.سی.
از.تمرکــز.حرارت.و.گرما.بر.روی.ســطح.پروفیل.جلوگیری.
می.کند.که.در.واقع.رنگ.سفید.و.شفاف.بعضی.از.پروفیل.های.
مرغوب.مربوط.به.همین.میزان.درصد.اکســید.تیتان.است..

اکســید.تیتان.نور.خورشید.را.منعکس.می.کند.و.مانع.از.جذب.

اشــعه.ماورای.بنفش.به.بدنه.و.گوشــت.پروفیل.می.شود..در.

مواردی.که.جهت.کاهش.قیمت.پروفیل.درصد.اکسید.تیتان.

یا.پایدارکننده.های.یو.پی.وی.ســی.را.کم.می.کنند،.پروفیل.

دچار.تغییر.رنگ.)زرد.می.شود(.و.ترک.خوردگی.می.شود..این.

عمل.برخی.از.تولیدکننده.باعث.شــده.تا.مشتریان.نسبت.به.

این.صنعت.و.صنف.تا.حدودی.بی.اعتماد.شــده.و.در.انتخاب.
پروفیل.پنجره.های.دوجداره.تامل.بیشتری.به.خرج.دهند.

 شــرکت شــما تا چه حدی بر مونتاژکارانی 
که از محصوالت آبایان پروفیل استفاده می کنند 

نظارت دارد؟
سیاســت.ما.در.آبایان.پروفیل.تکثــر.و.افزایش.خریداران.
و.نمایندگی.هــای.خود.با.حمایت.و.پشــتیبانی.و.نظارت.بر.
فروش.آنهاســت..همواره.در.تالش.هســتیم.تا.با.باال.بردن.
کیفیت.محصوالت.خــود.و.ارائه.قیمت.های.رقابتی.زمینه.را.
جهــت.باال.بردن.قدرت.رقابت.مونتاژکاران.فراهم.کرده.تا.با.
فروش.بیشــتر.پروفیل.های.آبایان،.به.منافع.مشترک.با.آنها.

دست..یابیم..
لذا.از.ایــن.حیث.در.فروش.محصوالت.خود.وســواس.و.
نظارت.ویــژه.ای.داریم.تا.تولید.در.و.پنجــره.با.پروفیل.های.
تولیدی.ما.توسط.مونتاژکاران.محترم.با.نهایت.کیفیت،.دقت.
و.رعایت.اســتاندارد.صورت.گیرد.تا.بــا.حفظ.جایگاه.خود.به.
درجات.باالتر.نیز.دست.یافته.و.رضایت.خاطر.مصرف.کنندگان.

نهایی.در.و.پنجره.تولیدی.با.آبایان.پروفیل.کسب.شود.
 به نظر شما شــرکت های معتبر تولیدکننده 
برای باال بردن سطح کیفی این صنعت چه نقشی 

می توانند ایفا کنند؟
شرکت.های.تولیدکننده.معتبری.که.در.طول.این.مدت.در.
عرصه.تولید.یو.پی.وی.سی.فعالیت.دارند.می.بایست.همچنان.
به.تولید.محصوالت.باکیفیت.ادامه.داده.و.به.اعتماد.مشتریان.
خود.پاسخ.دهند.تا.رضایت.خاطر.مصرف.کنندگان.نهایی.این.
صنعت.جلب.شــده.و.با.اطمینان.به.محصوالت.تولید.داخلی،.

گام.بلندی.در.جهت.آبادانی.مملکت.خویش.بردارند.
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گامی نو با تغییر نام و اساسنامه

در.نشست.خبری.»انجمن.صنفی.کارفرمایی.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.ایران«.که.با.

حضور.مدیران.انجمن.و.جمعی.از.اصحاب.رســانه.در.دفتر.انجمن.برگزار.شد،.تغییرات.
جدیدی.که.در.اساسنامه.انجمن.به.وجود.آمده.است،.اعالم.شد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.نشست.خبری.انجمن.صنفی.کارفرمایی.تولیدکنندگان.در.

و.پنجره.ایران.با.حضور.آقایان.رضا.اخوان.دستمالچی،.رئیس.هیات.مدیره.انجمن،.وحید.

جاللی.پور،.دبیر.انجمن.و.جمعی.از.مدیران.و.همکاران.رســانه.های.صنعتی.مرتبط،.روز.

سه.شــنبه.12.دی.ماه.96.در.محل.دفتر.انجمن.برگزار.شــد..در.این.جلسه.که.به.دعوت.

اعضای.هیات.مدیره.انجمن.صورت.گرفته.بود.تازه.ترین.اخبار.و.اتفاقات.انجمن.به.منظور.
پوشش.خبری.و.اطالع.رسانی.به.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.بیان.شد.

.در.بخشی.از.این.نشست.ضمن.اعالم.تغییر.نام.این.انجمن.از.»انجمن.تولیدکنندگان.

در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.ایران«.به.»انجمــن.صنفی.کارفرمایی.تولیدکنندگان.در.و.

پنجره.ایران«،.دالیل.تغییر.اســم.و.اساســنامه.انجمن.عنوان.شد..همچنین.بر.اساس.

این.تغییرات،.ازاین.پس.تمامی.صنعتگران.و.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.سراســر.کشــور.

می.تواننــد.به.عضویت.این.انجمن.درآیند..اعضای.انجمن.که.پیش.ازاین.در.دو.دســته.

اعضای.اصلی.و.حامی.تقسیم.می.شدند،.از.این.به.بعد.همه.به.عنوان.عضو.اصلی.خواهند.

بود.و.عضو.حامی.که.شامل.صنایع.مرتبط.و.تامین.کنندگان.مواد.و.ملزومات.در.و.پنجره.

می.شد،.در.اساســنامه.جدید.دیگر.وجود.ندارد..در.ادامه.توجه.شما.را.به.مشروح.مطالب.
مطرح.شده.در.این.جلسه.جلب.می.کنیم:

وحید.جاللی.پــور،.دبیر.انجمن.صنفی.و.کارفرمایی.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.ایران.

در.ابتدای.جلســه.ضمن.عرض.خیرمقدم.به.حضــار.و.مدعوین.که.عموما.از.اصحاب.

رســانه.و.همکاران.نشــریات.و.جراید.صنعتی.کشــور.بودند.مطالبی.پیرامون.پیشینه.
انجمن.بیان.کرد.

جاللی.پور.با.اشــاره.به.تاریخچه.شــروع.فعالیت.انجمن.در.و.پنجره.گفت:.صنعت.در.

و.پنجره.پیشــینه.چندین.ســاله.در.کشور.دارد.ولی.در.ســال.های.دولت.سازندگی.و.از.

اواخر.دهه.هفتاد.اتفاقاتی.در.کشــور.رخ.داد.که.باعث.شــد.صنعت.ساختمان.به.استفاده.

از.مواد.و.متریال.جدید.و.مدرن.ترغیب.شــود.و.در.این.میان.صنعت.پنجره.نیز.به.سمت.

استفاده.از.پروفیل.یو.پی.وی.سی.رفت..در.همین.هنگام.تشکلی.برای.سروسامان.دادن.

به.فعالیت.صنعتگران.در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.راه.اندازی.شد.که.نقطه.آغاز.فعالیت.

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از نشست خبری انجمن تولیدکنندگان در و پنجره ایران؛ 
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انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.بود..این.تشکل.با.نام.»انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.

یو.پی..وی.ســی.و.تولیدکنندگان.در.و.پنجره«.در.ســال.81.راه.اندازی.شــد..در.ابتدای.

فعالیت.این.انجمن.شــاید.تعداد.اعضای.آن.به.انگشــتان.دو.دست.نمی.رسید.تا.این.که.

رویکرد.جدید.به.عایق.ســازی.صنعت.ســاختمان.و.تدوین.مقررات.و.آئین.نامه.ها.توسط.

مرکز.تحقیقات.مســکن.و.ساختمان.و.مبحث.19.باعث.شد.تا.به.پنجره.یو.پی.وی.سی.
به.عنوان.عامل.مهمی.در.جلوگیری.از.اتالف.انرژی.توجه.بیشتری.شود.

جاللی.پور.با.اشاره.به.دوران.رشد.و.شکوفایی.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.افزود:.

اوج.شــکوفایی.این.صنعت.با.مسکن.مهر.اتفاق.افتاد.و.اجباری.که.شهرداری.در.رعایت.

مبحث.19.و.مرکز.تحقیقات.وزارت.مســکن.در.عایق.سازی.ساختمان.اعمال.کردند.در.

این.میان.نقش.مهمی.داشــت..البته.در.همین.دوره.افولی.از.نظر.کیفیت.در.این.صنعت.

روی.داد.که.به.دلیل.عدم.وجود.نهادهای.ناظر.بود.که.ضربه.اساســی.به.اعتماد.جامعه.

وارد.کــرد..در.همیــن.زمان.من.به.اتفاق.چند.تن.از.دوســتان.و.همکاران.که.از.فعاالن.

قدیمی.و.باســابقه.صنعت.در.و.پنجره.کشور.بودند.تصمیم.گرفتیم.با.راه.اندازی.تشکل.و.

انجمنی.رسمی،.این.نقیصه.را.رفع.کنیم..این.اتفاق.در.سال.1388.روی.داد.و.این.انجمن.
با.نام.»انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی«.فعالیتش.را.رسما.آغاز.کرد.

جاللی.پور.در.خصوص.فعالیت.های.کمیســیون.های.انجمن.توضیح.داد:.ما.بر.اساس.

برنامه.های.کلی.که.برای.کمیســیون.های.مختلف.انجمــن.تعریف.کرده.بودیم.تالش.

کردیم.تا.بیشــترین.هم.افزایی.و.همکاری.را.میان.اعضــا.به.وجود.بیاوریم..ازجمله.این.

فعالیت.ها.برگزاری.کالس.ها.و.دوره.های.آموزشی.بود.که.در.کمیسیون.آموزش.انجمن.

تدوین.شــد.و.با.حضور.استادان.مجرب.صنایع.کشــور.و.استقبال.همه.همکاران.برگزار.

شــده.و.همچنان.ادامه.دارد..تدوین.آیین.نامه.های.اســتاندارد.و.به.روزرسانی.اطالعات.

صنعــت.از.دیگر.مباحثی.بود.که.در.کمیســیون.های.تخصصی.انجمن.انجام..گرفته.و.با.
کمک.همکارانمان.در.نشریات.و.جراید.بعضا.اطالع.رسانی.شده.است.

دبیر.انجمن.در.و.پنجره.ایران.بیان.کرد:.در.این.سال.ها.اتفاقات.زیادی.در.صنعت.در.و.

پنجره.رخ.داده.است.و.با.توجه.به.این.که.در.این.سال.ها.مواد.اولیه.و.متریال.و.همچنین.

دســتگاه.ها.و.تکنولوژی.های.جدیدی.به.صنعت.در.و.پنجره.وارد.شــده.است.برخی.از.

همکاران.ما.هم.با.این.تغییرات.همگام.شــده.و.فعالیتشــان.را.به.روز.کرده.اند..بر.همین.

اســاس.ما.هم.در.هیات.امنای.انجمن.بر.آن.شدیم.تا.همگام.با.این.تغییرات،.فعالیت.و.

سمت.وســوی.انجمن.را.به.روزرسانی.کنیم.و.عالوه.بر.صنعت.یو.پی.وی.سی.سایر.مواد.

و.متریال.ســاخت.در.و.پنجره.را.نیز.در.زیرمجموعه.فعالیــت.انجمن.قرار.دهیم..لذا.با.

مشورت.و.همفکری.تمامی.اعضا.تصمیم.گرفتیم.با.ایجاد.تغییراتی.در.اساسنامه.انجمن.
این.سمت.وسو.را.جهتی.نو.و.تازه.ببخشیم.

جاللی.پور.با.اشــاره.به.تغییرات.انجمن.عنوان.کرد:.اولین.تغییری.که.در.اساســنامه.

انجمن.روی.داد.مربوط.به.اسم.انجمن.است.که.بر.اساس.آن.و.طبق.ماده.2.اساسنامه،.

با.کســب.اجــازه.از.وزارت.کار،.رفاه.و.امور.اجتماعی.و.طــی.روند.قانونی.نام.انجمن.از.

»انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.ایران«.به.»انجمن.صنفی.کارفرمایی.

تولیدکنندگان.در.و.پنجره.ایران«.تغییر.یافت..بر.همین.اســاس.ســایر.در.و.پنجره.های.

آلومینیومی،.چوبی،.ترمووود،.آهنی.و.مواد.ترکیبی.و.سازندگانشــان.نیز.در.چتر.حمایتی.
انجمن.قرار.می.گیرند.

جاللی.پور.با.اشــاره.به.دیگر.تغییرات.اساسنامه.اظهار.کرد:.در.ماده.5.اساسنامه.قبلی.

تعدادی.از.اعضا.که.عمومــا.به.عنوان.تامین.کنندگان.مواد.اولیه.و.ملزومات.صنعت.در.و.

پنجره.فعالیت.داشــتند.به.عنوان.عضو.حامی.شــناخته.می.شدند.ولی.در.اساسنامه.جدید.

همه.اعضا.به.عنوان.عضو.اصلی.هستند.و.دیگر.تفاوتی.میان.اعضاء.اصلی.و.حامی.وجود.

ندارد..این.اعضاء.ازاین.پس.مانند.ســایر.اعضاء.اصلی.حق.رای.داشته.و.می.توانند.برای.

عضویــت.در.هیات.مدیره.انجمن.کاندیدا.شــوند.و.همچنین.از.ســایر.امکانات.انجمن.

نیز.می.توانند.اســتفاده.کنند..در.تبصره.ای.که.برای.این.ماده.در.نظر.گرفته.شــده.است.

ســایر.مواد،.متریال.و.ماشــین.آالتی.که.به.دلیل.روند.روبه.جلو.و.پیشرفت.دائمی.علم.و.

تکنولوژی.بعدا.به.صنعت.وارد.می.شــوند.می.توانند.در.اساسنامه.انجمن.لحاظ.شوند.و.از.
ظرفیت.و.پتانسیل.آ.نها.نیز.استفاده.شود.

دبیر.انجمن.در.بخش.دیگری.از.ســخنان.خود.گفت:.ماده.18.اساسنامه.قبلی،.تعداد.

اعضــاء.هیات.مدیــره.را.5.نفر.تعیین.کرده.بود.که.با.توجه.به.گســتردگی.فعالیت.های.

انجمن.در.تغییرات.جدید.این.تعداد.به.7.نفر.افزایش.پیدا.کرد.که.امیدواریم.این.موضوع.
باعث.جلب.رضایت.بیشتر.اعضاء.و.همکارانمان.شود.

جاللی.پور.در.پایان.خاطرنشان.کرد:.همیشه.در.این.موضوعات.جریانات.موازی.وجود.

دارند.که.ما.هم.از.این.تنوع.و.تکثر.اســتقبال.می.کنیــم.البته.تا.جایی.که.این.جریانات.

موازی.مخل.کیفیت.فعالیت.ها.و.نظم.کلی.کارها.نباشــند..خوشــبختانه.تا.جایی.که.ما.

ســراغ.داریم.این.جریانات.چنین.رویکردی.ندارند.و.به.دنبال.اهداف.کیفی.هســتند.که.

باعث.خوشــحالی.ما.است..البته.نظر.ما.این.اســت.تا.جایی.که.می.توانیم.تالش.کنیم.

این.جریانات.یک.سویه.و.هم.راستا.باشــند.و.بدون.توجه.به.انتفاعات.شخصی.به.دنبال.

هم.افزایی.و.همکاری.برای.پیشــبرد.اهداف.کالن.صنعت.باشــیم..وحدت.رویه.در.هر.

فعالیتــی.به.ما.کمک.می.کند.تا.زودتر.و.بهتر.به.اهدافمان.دســت.پیدا.کنیم..تک.روی.

شاید.در.کوتاه.مدت.دســتاورد.اندکی.برای.شخص.داشته.باشد.ولی.در.بلندمدت.مخل.
آن.فعالیت.خواهد.بود.
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بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از انبار بزرگ وینکهاوس در ایران:

کیفیت؛ راز ماندگاری وینکهاوس 

در.یکی.از.روزهای.بهاری.دی.ماه.1396.فرصتی.به.دســت.داد.تا.به.همراه.مدیریت.پنجره.ایرانیان.بازدیدی.داشــته.

باشیم.از.نماینده.وینکهاوس.در.ایران.یعنی.شرکت.WBH،.و.ضمن.بازدید.از.انبار.وسیع.و.لبریز.این.مجموعه.گفتگویی.

انجام.دهیم.با.مدیرعامل.این.شرکت،.حمیدرضا.سیدی.فر.و.از.چندوچون.فعالیت.های.این.مجموعه.آگاه.شویم..در.ادامه.
گزارش.این.بازدید.و.گفتگو.از.نظر.شما.می.گذرد.

شــاید.برای.بسیاری.از.ما.ایرانیان.کارخانه.ای.با.163.ســال.قدمت.امری.بسیار.غریب.و.تا.حدی.محال.به.نظر.بیابد..

اما.این.واقعیتی.اســت.که.در.کشورهایی.مانند.آلمان.فراوان.به.چشــم.می.خورد..بدون.تردید.برای.یافتن.دلیل.استمرار.

فعالیت.چنین.مجموعه.هایی.باید.فرهنگ.نهفته.در.پس.ذهن.بنیان.گذاران.و.گردانندگان.آنها.را.کاوید..شاید.در.نظر.اول.

     شــرکت وینکهاوس در ســال 18۵۴ در آلمان تاسیس شد. موسس این مجموعه 
آگوست وینکهاوس بود. این کارخانه با تولید قفل و لوالهای معمولی برای درهای چوبی 
و نیــز قفل های دوچرخه و موتور و... کار خود را آغــاز کرد و در ادامه محصوالت دیگری 
به بازار ارائه داد که در عین ســادگی برای بسیاری از مردم جهان به خصوص ما ایرانی ها 
بســیار خاطره انگیز و نوستالژیک اســت. از آن جمله می توان به نوعی زنگ دوچرخه که 
زمانــی آنها را روی دوچرخه های 28 قدیمی می دیدیــم و همچنین قفل های وینکهاوس 
که نقش فیل روی آنها حک شده بود اشــاره کرد. این محصوالت وینکهاوس شهرت و 

محبوبیتی خاصی در سراسر جهان به دست آوردند.
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ثبات.سیاســی.و.اجتماعی.این.کشورها.و.مهیا.بودن.بسترهای.الزم.برای.امر.تولید.یا.حمایت.

دولت.ها.از.تولیدکنندگان.مهمترین.دلیل.به.نظر.برســد؛.اما.نباید.فراموش.کرد.که.برای.مثال.

کشور.آلمان.از.سال.1854.تا.کنون.چه.فراز.و.نشیب.هایی.را.پشت.سر.گذاشته.است،.از.جمله.

دو.جنگ.جهانی.که.کانون.هر.دو.نیز.همین.کشور.بود.و.سبب.شد.تمامی.زیرساخت.های.این.

کشور.نابود.شود.یا.به.عبارتی.این.سرزمین.با.خاک.یکسان.شود..با.این.حال،.شما.امروز.شاهد.
قدمتی.163.سال.برای.مجموعه.ای.مانند.وینکهاوس.هستید.

بنابراین.علت.اصلی.این.نقطه.قوت.را.باید.در."فرهنگ".کنشــگران.آن.خطه.جستجو.کرد،.

همان.عاملی.که.شاید.در.کشور.ما.به.یک.نقطه.ضعف.برای.حوزه.تولید.تبدیل.شده.است..شاید.

فرهنگ.حاکم.بر.جامعه.آلمانی.و.به.طور.اخص،.تولیدکنندگان.و.صنعتگران.آلمانی.را.بتوان.در.

یک.عبارت.خالصه.کرد:.داشتن.اهداف.بزرگ.و.به.خرج.دادن.پشتکار.فراوان.برای.تحقق.این.

اهداف..بدون.اینکه.در.نظر.بگیرند.آیا.منافع.حاصل.از.این.فعالیت.ها.نصیب.خودشــان.می.شود.

یا.فرزندانشــان.یا.فرزندان.فرزندانشان..از.همین.روست.که.شرکتی.مانند.وینکهاوس.می.تواند.

آنقــدر.به.حیات.خود.ادامه.دهد.که.مدیریت.پنج.نســل.را.به.خود.ببیند.و.هر.روز.نیرومندتر.از.
دیروز.به.کار.خود.ادامه.دهد.

امــا.راز.ماندگاری.در.حوزه.تولید.تنها.و.تنها.یک.چیز.اســت:.کیفیت..مســلما.بدون.توجه.

بــه.کیفیت،.نه.اهداف.بزرگ.به.کار.می.آیند.و.نه.پشــتکار.و.نــوآوری..کیفیت.یک.محصول.

اســت.که.همچون.نشــانی.در.ذهن.مشــتری.نقش.می.بندد.و.همانگونه.که.نسل.های.متعدد.

مدیران.مجموعه.ای.را.مدیریت.می.کنند،.نســل.های.متعدد.مصرف.کنندگان.نیز.بدان.محصول.
دل.می.بندند.و.در.واقع.برند.چنین.محصولی.به.بخشــی.از.ناخودآگاه.مردم.تبدیل.می.شــود.

خالصه ای از داستان این 163 سال
وینکهاوس.در.شهر.Westphalia.پا.به.عرصه.وجود.گذاشت.و.با.تولید.قفل.و.لوالهای.

معمولی.برای.درهای.چوبی.و.نیز.قفل.های.دوچرخه.و.موتور.و....کار.خود.را.آغاز.کرد.
این.مجموعه.در.طول.تمام.این.ســال.ها.توسط.خانواده.وینکهاوس.اداره.شده.است..پس.از.
آگوســت.وینکهاوس.به.ترتیب.ردلف،.آگوست،.اریک،.ولفگانگ،.هانس.و.صوفیا.مدیریت.این.
مجموعه.را.به.عهده.داشــته.اند؛.و.در.حال.حاضر.تیلمان.وینکهاوس.به.عنوان.هفتمین.مدیر.از.

نسل.پنجم.خانواده.وینکهاوس،.بر.این.مجموعه.عظیم.مدیریت.می.کند.
طبق.مســتندات.موجود.وینکهاوس.در.ســال.1954.در.نمایشگاه.شــهر.Cologne از.
نخســتین.یراق.دوحالته.پنجره.در.دنیا.رونمایی.کرد..از.این.رو.وینکهاوس.را.می.توان.مبدع.و.

اولین.تولیدکننده.این.سیستم.به.شمار.آورد.
از.ســال..1956.وینکهاوس.وارد.سرمایه.گذاری.در.زمینه.ساخت.توپی.یا.سیلندر.قفل.در.با.

برند.Tok.شد.که.این.سیلندر.قابلیت.اجرای.سیستم.های:
امکان.پذیــر. را. .General. Master. keys. ،Central. locking. systems
ســاخت..کیفیت.این.قفل.ها.به.حدی.ارتقا.یافته.اســت.که.جالب.است.بدانید.در.حال.حاضر.
مسابقه.ای.وجود.دارد.که.در.آن.افراد.حرفه.ای،.برای.باز.کردن.سیلندر.قفل.های.وینکهاوس،.

باهم.رقابت.می.کنند.
پس.از.آن،.وینکهاوس.سرمایه.گذاری.سنگینی.در.خصوص.سیستم.الکترونیکی.درها.انجام.
داد.و.از.ســال.1985.وارد.ســاخت.کلیدهای.Microchip.شد.که.متاسفانه.هنوز.در.کشور.
ما.این.فناوری.وجود.ندارد..وینکهاوس.در.ســال.1987.اکسس.کنترل.یا.سیستم.های.امنیتی.
قفل.و.کلید.در.را.تولید.و.در.نمایشــگاه.همان.سال.به.بازار.عرضه.کرد..این.سیستم.امروزه.از.
پیشــرفت.فوق.العاده.ای.برخوردار.بوده.و.به.عنوان.مهم.ترین.و.اصلی.ترین.بخش.در.تبلیغات.و.
نمایش.های.تجاری.بازرگانی.وینکهاوس.قرار.گرفته.اســت..از.جمله.پروژه.هایی.که.در.آنها.از.
این.سیســتم.استفاده.شــده،.می.توان.به.دفتر.صدر.اعظم.آلمان،.فرودگاه.دوسلدرف،.فرودگاه.

مونیخ.و.فرودگاه.شارل.دوگل.اشاره.کرد.
مدیران.وینکهاوس.در.طول.تمام.این.ســال.ها.هیچگاه.از.نــوآوری.غافل.نبودند.و.همواره.
محصــوالت.و.فناوری.هایی.را.برای.نخســتین.بار.به.جهانیان.عرضــه.کرده.اند..به.طور.کلی.
وینکهاوس.حدود.700.اختراع.ثبت.شده.دارد.و.باالی.200.هزار.ساعت.کار.در.بخش.پژوهشی.
بــرای.طراحی.های.جدید.وقت.صرف.می.شــود..مجموعه.این.عوامــل.و.طرح.های.پیش.رو.
و.مدرنی.که.وینکهاوس.به.بازار.دنیا.عرضه.کرده.اســت.نشــان.دهنده.ســطح.بســیار.باالی.

محصوالت.این.شرکت.و.برتری.آنها.نسبت.به.رقبای.دیگر.است..
امروز.این.مجموعه.نام.آور.در.نقطه.ای.ایستاده.است.که.به.شهادت.آمار.بخش.اقتصادی.
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ســایت.اتحادیه.اروپا،.جزو.ســه.برند.آلمانی.است.که.70.درصد.بازار.یراق.آالت.اروپا.را.در.
دست.دارند.

وینکهاوس در ایران
برند.وینکهــاوس.به.عنوان.یک.برند.100.درصد.آلمانی،.نخســتین.تامین.کننده.یراق.آالت.
یو.پی.وی.سی.در.بازار.ایران.به.شمار.می.آید..ورود.رسمی.یراق.آالت.یو.پی..وی.سی.وینکهاوس.
به.ایران.به.ســال.2001.باز.می.گردد.و.در.ســال.2003.نخستین.انبار.بزرگ.این.مجموعه.در.
ایــران.آغاز.به.کار.کرد..البته.دفتر.ایران.در.ابتدا.زیرمجموعه.دفتر.ترکیه.وینکهاوس.بود.که.از.
ســال.2014.تابه.حال.به.صورت.مستقل.و.در.ارتباط.مستقیم.با.دفتر.آلمان.فعالیت.خود.را.ادامه.
می.دهد..در.حال.حاضر.شرکت.)WBH.)Winkhaus.Beschläge.Handler.که.در.
ســال.2005.تاسیس.شده.است.به.عنوان.نماینده.انحصاری.فروش.محصوالت.وینکهاوس.در.

ایران.فعالیت.می.کند.
امروز.WBH.انبار.وســیعی.در.اختیار.دارد.که.بیش.از.90.درصد.محصوالت.موجود.در.آن.
تولیدات.وینکهاوس.است..هم.اکنون.میزان.قابل.توجهی.یراق.آالت.وینکهاوس.در.انبار.موجود.
است.که.می.تواند.پاسخگوی.سهم.مناسبی.از.بازار.آلمانی.پنجره.در.کشور.باشد.و.این.مجموعه.
مرتبا.در.حال.به.روزرســانی.است..از.جمله.سیستم.های.نوینی.که..WBH.در.اختیار.مشتریان.

خود.قرار.می.دهد.می.توان.به.موارد.زیر.اشاره.کرد:
)ActivPilot.Concept.Tilt.and.Turn(

.)EasyPilot.Turn.Only(
)ActivPilot.Comfort.PADK..Tilt.and.Turn.and.Parallel(

)DuoPort.S.Sliding.Only(
)DuoPort.SK.Tilt.and.Slide(

...)DuoPort.PAS.Parallel.and.Slide(
همچنین.WBH.جدیدترین.و.به.روزترین.سیستم.وینکهاوس.را.با.نام.اکتیو.پایلوت.هم.زمان.

با.اروپا.به.بازار.ایران.ارائه.کرده.است.
محصوالت وینکهاوس: صددرصد آلمانی

تفاوت.عمده.وینکهاوس.با.ســایر.محصوالت.مشابه.و.نیز.سیاست.مدیران.وینکهاوس.این.

است.که.تمامی.محصوالتی.که.به.بازار.عرضه.می.شود.حتما.در.کارخانه.های.وینکهاوس.تولید.

شده.باشد..در.وینکهاوس.چیزی.به.نام.محصول.تحت.لیسانس.که.در.کارخانه.های.کشورهای.

دیگر.تولید.شــده.باشــد.وجود.ندارد..وینکهاوس.ســه.کارخانه.دارد.که.در.شهرهای.مونستر،.

ماینینگن.و.تلگته.آلمان.مســتقر.و.فعال.هســتند.و.تمامی.محصوالت.وینکهاوس.در.این.سه.
کارخانه.تولید.و.به.بازار.سراسر.دنیا.عرضه.می.شود.

یکی.از.محاســن.شرکت.وینکهاوس.این.است.که.بازشوهای.طراحی.شده.در.این.مجموعه.

تنوع.بیشتری.دارد..سیستم..ERGO.که.برای.افراد.کم.توان.و.معلول.طراحی.شده.ازجمله.این.

سیستم.هاست..در.سیستم..PADM.نیز.محصوالت.بسیار.تازه.ای.طراحی.و.عرضه.شده.است.

که.تاکنون.در.بازار.وجود.نداشــت..این.سیستم.سبب.می.شود.که.پنجره.با.تغییر.دمای.محیط.
به.صورت.خودکار.باز.و.بسته.شود..

وینکهاوس.به.دنبال.این.است.که.مصرف.کننده.نهایی.با.راحتی.بیشتر.و.صرف.انرژی.کمتر.

پنجره.ها.را.باز.و.بسته.کند..در.سیستم.جدیدی.که.به.نام.اکتیو.پایلوت.به.بازار.عرضه.شده.است.

قطعات.به.صورت.مدوالر.طراحی..شده.اند..این.کار.برای.تولیدکننده.پنجره.بسیار.به.صرفه.است.

و.هزینه.های.انبارداری.را.به.شدت.کاهش.می.دهد،.زیرا.تعداد.قطعات.را.کمتر.کرده.ولی.میزان.

ضریب.امنیتی.را.باالبرده.اســت..در.مبحث.امنیتی.استاندارد.پایه.ما WK2-RC2 است.که.

استاندارد.امنیتی.اروپا.و.آلمان.است.و.به.صورت.پیش.فرض.در.طراحی.محصوالت.وینکهاوس.

رعایت.می.شــود..در.حال.حاضر.محصوالت.وینکهاوس.از.لحاظ.امنیتی.باالترین.گواهی.های.

اســتاندارد.جهانی.را.دارند.و.محصوالتش.بر.پایه.QM328.و.تســت.ســال.15-2014.از.
مجموعه.معظم.itf.تاییدیه.گرفته.اند.

امروزه.تولیدکنندگان.دنیا.به.ســمت.پنجره.های.بزرگ.و.ســنگین.رفته.اند..بدین.سبب،.

شرکت.وینکهاوس.در.سیستم.دوحالته.یراقی.را.برای.پنجره.هایی.که.وزنشان.باالتر.از.150.

کیلوگرم.است.طراحی.کرده.است.به.نام.Giant،.که.این.یراق.تا.وزن.200.کیلوگرم.را.هم.

تحمل.می.کند..این.یراق.نیز.به.ایران.آورده.شــده.و.تولیدکنندگان.در.بخش.یو.پی.وی.سی.
و.آلومینیوم.از.آن.استفاده.می.کنند..

بــه.دلیل.این.که.بخش.بزرگی.از.بازار.به.ســمت.در.و.پنجره.های.آلومینیومی.رفته.اســت.

شــرکت.وینکهاوس.در.نمایشگاه.نورنبرگ.ســال.2016.محصولی.به.نام.آلوپایلوت.در.بخش.
آلومینیوم.رونمایی.کرد..

البته.برخی.از.تولید.کنندگان.یراق.آالت.اروپایی.با.مشاهده.ظرفیتی.که.در.بخش.آلومینیوم.به.

وجود.آمده.به.سرعت.دست.به.کار.شده.و.با.سفارش.به.شرکت.های.دیگر.محصوالت.آلومینیومی.

را.با.برند.خودشــان.به.بــازار.عرضه.کردند..وینکهاوس.اما.نظر.دیگــری.دارد.به.این.صورت.

که.ابتــدا.باید.مطالعات.اولیه.روی.یک.محصول.جدید.در.بخش.تحقیق.و.توســعه.مجموعه.

انجام.شــود.و.پس.از.طراحی.و.تولید.اولیه،.آن.محصول.در.بازار.محدودی.به.صورت.آزمایشی.

عرضه.شده.تا.مشــکالت.و.ایرادهای.کار.گرفته.شود.و.پس.از.طی.همه.این.مراحل.و.اصالح.

کلی،.تولید.انبوه.آن.محصول.آغاز.شــود..نیاز.لحظه.ای.بازار.در.سیاســت.های.کلی.شــرکت.

وینکهاوس.تاثیری.ندارد.و.تولید.همه.محصوالت.باید.این.فرایند.را.به.صورت.کامل.طی.کرده.
تا.محصولی.در.حد.و.اندازه.نام.وینکهاوس.به.بازار.عرضه.شود.

در.حال.حاضر.انبار.WBH.به.عنوان.نماینده.شــرکت.وینکهاوس.در.ایران.به.تولیدکنندگان.

در.و.پنجره.های.آلومینیومی.نیز.خدمات.ارائه.می.دهد،.البته.تولیدکنندگانی.که.با.آلومینیوم.هایی..
کار.می.کننند.که.شیار.یو.پی.وی.سی.دارند.

آینده بازار
امــا.نگاه.WBH.و.وینکهاوس.به.آینــده.بازار.در.و.پنجره.چیســت؟.از.نقطه.نظر.این.دو.
مجموعه.بازار.نسبت.به.سال.های.2005.تا.2012.در.بخش.یو.پی.وی.سی.بسیار.ضعیف.شده.
.WBH.و.به.تعبیری.این.صنعت.به.پیری.زودرس.رســیده.اســت..بااین.حال.باور.مدیر.عامل
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آن.اســت.که.هیچ.محصولی.مانند.یو.پی.وی.سی.به.ویژه.در.بخش.مسکونی.برای.بازار.ایران.
مناسب.نیست..

هرچند.در.حال.حاضر.ســرمایه.گذاران.در.بالتکلیفی.شــدیدی.به.سر.می.برند،.ولی.توجه.به.

بحث.کیفیت.در.محصوالت.یو.پی.وی.ســی.نسبت.به.سال.های.قبل.بسیار.بیشتر.شده.است..

در.این.وضعیت.کار.زیادی.از.دست.ســرمایه.گذار.برنمی.آید.و.سیاست.های.کالن.باید.در.این.
زمینه.تغییر.کنند.تا.شرایط.مطلوب.حاصل.شود.

.حمیدرضا.سیدی.فر.در.این.خصوص.عقیده.دارد:.»نمی.توانیم.از.یک.سو.تاکید.کنیم.که.باید.

محصول.باکیفیت.به.بازار.عرضه.شــود.و.از.سوی.دیگر.تعرفه.محصول.باکیفیت.را.باال.ببریم؛.

بلکه.باید.یک.موازنه.در.این.زمینه.به.وجود.آید..زمانی.که.کارخانه.های.تولید.یو.پی.وی.ســی.

در.ایران.فعالیت.خودشــان.را.آغاز.کردند.چون.محصوالت.آلمانی.در.بازار.وجود.داشــت.یک.

رقابت.کیفی.در.این.میان.به.وجود.آمد.که.باعث.شد.قدم.اولیه.این.صنعت.در.کشور.محکم.تر.

برداشــته.شــود..اگر.می.خواهیم.آینده.این.صنعت.روشن.باشــد.و.همه.از.این.صنعت.استفاده.

الزم.را.ببرند.باید.به.ســمت.کیفی.سازی.برویم..راهکار.این.موضوع.این.است.که.سیاست.های.

کالن.و.نگاه.تولیدکننده.تغییر.کند،.باید.اجازه.دهیم.محصوالت.باکیفیت.به.بازار.عرضه.شــود.

و.رقابت.ســالمی.برای.تولید.محصول.باکیفیت.تر.به.وجود.آید..اگر.مانند.صنعت.خودرو.با.این.

صنعت.برخورد.شــود.و.یک.بازار.بســته.و.انقباضی.به.وجود.آید.ضمن.این.که.صنعت.کشور.و.

تولیدکننــده.هیچ.ســودی.نمی.برند.در.نهایت.ضربه.اصلی.بــه.مصرف.کننده.نهایی.و.صنعت.
ساختمان.وارد.می.شود«.

وینکهاوس در خدمت تولیدکنندگان باکیفیت 
در.ادامه.و.براساس.سیاست.های.کالن.وینکهاوس،.شرکت.WBH.نیز.بر.آن.بوده.است.که.
همواره.به.تولیدکنندگان.محصوالت.باکیفیت.خدمات.ویژه.ای.ارائه.دهد..اما.این.مهم.همیشــه.
با.موانع.و.مشــکالتی.روبه.رو.بوده.است..ســیدی.فر.در.این.خصوص.اظهار.می.دارد:.»در.زمینه.
کمــک.به.کارگاه.های.تولیدکننده،.چون.نگاه.ما.به.کار.جمعی.اســت،.ســعی.کردیم.از.طریق.
انجمــن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.این.موضوع.را.طرح.کنیم.و.در.نشســت.هایی.که.با.اعضاء.
هیات.مدیره.این.انجمن.داشــتیم.نقطه.نظرات.و.پیشــنهادهای.خودمان.را.عرضه.کردیم..ما.
تالش.کردیم.از.طریق.انجمن.به.کارگاه.هایی.که.نگاه.کیفی.دارند.و.تمایل.دارند.از.محصوالت.
باکیفیت.اســتفاده.کنند.محصــوالت.خودمان.را.عرضه.کنیم..واقعیت.این.اســت.که.به.دلیل.
مشکالتی.که.در.بازار.هست.و.عدم.ثباتی.که.در.بحث.پرداخت.ها.و.تسویه.حساب.ها.وجود.دارد.
چاره.ای.نداریم.جز.اینکه.از.برخی.فیلترها.اســتفاده.کنیم..برای.نمونه.تالش.داریم.تا.به.کمک.
انجمن.با.شرکت.هایی.که.مورد.اطمینان.هستند.مراوده.و.تعامل.کاری.بیشتری.داشته.باشیم«.
اما.WBH.در.زمینه.آموزش.و.ارائه.خدمات.جانبی.نیز.قدم.های.موثری.برداشــته.است..این.
مجموعه.در.گذشــته.کالس.های.آموزشــی.را.به.صورت.عمومی.و.همایشی.برگزار.می.کرد.اما.

بازخورد.و.نتیجه.مناســبی.از.آنها.حاصل.نشــده.بود..از.این.جهت.مدیران.این.شرکت.تصمیم.

گرفتند.که.به.صورت.موردی.و.برحســب.نیاز،.مباحث.آموزشــی.را.به.شرکت.های.خاص.ارائه.

دهند..در.این.زمینه.شرکت.های.متقاضی.به.صورت.مجزا.می.توانند.با.ارائه.درخواست.از.خدمات.
آموزشی.WBH.که.در.چندین.بخش.ارائه.می.شود.استفاده.کنند.

این.خدمات.آموزشــی.در.چهار.بخش.ازجمله.آموزش.مدیران،.آمــوزش.بازرگانی،.آموزش.

انبار.و.آموزش.مونتاژ.انجام.می.شــود..در.بخش.آموزش.مدیران،.به.مدیران.شــرکت.ها.تمامی.

آن.چیزی.که.الزم.اســت.در.خصوص.محصوالت.وینکهاوس.بدانند.ارائه.می.شود.تا.با.شناخت.

کافی.نســبت.به.خرید.محصوالت.اقدام.کنند..آموزش.بازرگانی.به.مباحث..شناخت.شرح،.کد.

و.ســفارش.گذاری.می.پردازد.و.آموزش.انبار.به.موضوعات.انبــارداری.و.نگهداری.محصول.و.

همچنین.ثبت.سفارش.به.بازرگانی.و....می.پردازد..در.بخش.مونتاژ.نیز.مباحثی.که.به.تولیدکننده.

کمک.می.کند.تا.یراق.آالت.وینکهاوس.را.به.نحو.مطلوب.تر.و.به.صورت.اســتاندارد.به.کار.ببرد.
آموزش.داده.می.شود..

در.شــش.ماه.گذشته.به.7.شرکت.مختلف.خدمات.آموزشی.ارائه..شده.است..آموزش.مدیران،.

بازرگانی.و.انبار.که.به.صورت.تئوریک.است.در.مجموعه.WBH.انجام.می.شود.و.آموزش.مونتاژ.

در.محل.کارگاه.همان.شــرکت.ها.صورت.می.گیرد..در.سال.های.گذشته.تعداد.زیادی.از.پرسنل.

شرکت.های.همکار.به.آلمان.اعزام.شده.و.در.آنجا.به.فراگیری.آموزش.های.الزم.می.پرداختند.که.

به.دلیل.برخی.مالحظات،.این.ســفرهای.آموزشی.لغو.و.تصمیم.بر.این.شده.که.فعال.آموزش.ها.
به.این.صورت.در.داخل.کشور.انجام.شود.

البته.در.این.خصوص.WBH.برنامه.های.مفیدی.را.در.دســت.اقدام.دارد.که.به.زودی.اعالم.
خواهد.شد..منتظر.خبرهای.جدید.از.مجموعه.WBH.در.ایران.باشید!!
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در.شــماره.118.نشــریه.پنجره.ایرانیان.)مرداد.1396(.گزارشی.مختصر.از.پیشرفت.

مستمر.ســاتیان.را.روایت.کردیم.و.در.پایان.به.مخاطبان.ارجمند.یادآور.شدیم.که.باید.

در.انتظار.اخبار.رشــد.و.توسعه.این.پیشگام.صنعت.در.و.پنجره.کشورمان.باقی.بمانیم؛.
الوعده.وفا.

ساتیان.در.طول.این.سال.ها.به.تدریج.بخش.های.مختلفی.را.راه.اندازی.کرد.که.همگی.

آنهــا.به.نوعی.مبتکرانه.بوده.و.هرکدام.به.نوبه.خود.تحولی.شــگرف.را.در.صنعت.در.و.

پنجره.کشــورمان.در.پی.داشتند..آکادمی.ســاتیان،.ساتیان.سرویس،.ساتیان.فامیلی.و.

شــبکه.یکپارچه.و.گسترده.شعبات.و.نمایندگی.های.ســاتیان.دستاورد.تالش.های.این.

مجموعه.پویا.و.خالق.تا.به.امروز.بوده.اســت.که.در.گزارش.پیشــین.پنجره.ایرانیان.

به.طور.جامع.بدا.ن.ها.پرداخته.شــد..در.این.شــماره.می.خواهیم.به.آخرین.دستاوردهای.

ســاتیان.بپردازیم..ســاتیان.اخیرا.دست.به.پیاده.سازی.سیســتمی.زده.است.که.ضمن.

افزودن.بر.کارایی.بخش.های.موجود.خود،.دسترسی.اعضای.خانواده.ساتیان.به.خدمات.
گسترده.ارائه.شده.خود.را.به.صورت.غیرقابل.باوری.تسهیل.کرده.است..

این.سیســتم.در.قالب.وبسایتی.جامع.پیاده.شده.اســت..وبسایتی.که.با.بزرگترین.و.

کاراترین.وبســایت.های.جهانی.پهلو.می.زند.و.خود.به.تنهایی.می.تواند.نقطه.عطفی.در.

زمینه.ارائه.خدمات.در.صنعت.در.و.پنجره.میهن.عزیزمان.به.شمار.آید..از.طریق.همین.

وبســایت.است.که.امری.محال.ممکن.شده.است؛.از.این.پس.اعضای.خانواده.ساتیان.

می.توانند.کاالهای.مورد.نظر.خود.را.به.صورت.آنالین.ســفارش.دهند..هر.کســی.که.

اندکی.به.این.صنعت.آشــنایی.دارد،.می.داند.که.این.قابلیت.امری.شــگفت.انگیز.است.

و.شــاید.در.نظر.بسیاری.امری.محال.باشــد..با.توجه.به.تنوع.و.کثرت.اقالم.ارائه.شده.

از.ســوی.شرکت.ســاتیان.که.به.چندده.هزار.قلم.کاال.می.رســد.و.نیز.پیچیدگی.های.

پروژه.های.ســاختمانی.و.البته.روال.ســنتی.که.هنوز.در.کشورمان.در.این.زمینه.جاری.

اســت،.نباید.به.افرادی.که.این.امر.را.محال.فرض.می.کننــد.چندان.خرده.گرفت..اما.

ســاتیان.تا.قبل.از.این.کار.بزرگ.هم.نشان.داده.بود.که.مرد.میدان.های.سخت.است.و.
به.ممکن.ساختن.غیرممکن.ها.می.اندیشد.

سواالت طالیی
اما.ســفارش.گذاری.آنالین.چه.مزایایی.دارد.و.چگونه.انجام.می.شود؟.افراد.متقاضی.
محصوالت.ســاتیان.از.طریق.ســفارش.گذاری.آنالین.می.توانند.در.سریع.ترین.زمان.و.
کمتریــن.هزینه.ممکن.به.اقالم.مورد.نظر.خود.برســند..ضمــن.اینکه.دقت.انتخاب.
محصول.در.این.شــیوه.بســیار.باال.بــوده.و.از.این.جهت.شــیوه.ای.منحصربه.فرد.در.

کشورمان.به.شمار.می.آید.
.اعضای.ســاتیان.فامیلی.که.امروز.به.بیش.از.1300.عضو.رســیده.است،.می.توانند.
بــا.وارد.کردن.نــام.کاربری.مخصوص.به.خود.وارد.صفحه.اختصاصی.خویش.شــوند..
در.قسمت.سفارش.گذاری.آنالین.ســواالتی.از.این.افراد.پرسیده.می.شود..پاسخ.به.این.

سوال.ها.فرد.متقاضی.را.دقیقا.به.محصول.مورد.نیاز.خود.راهنمایی.می.کند.
روشن.است.که.با.توجه.به.تنوع.بسیار.باالی.یراق.آالت.از.نظر.برند،.کارکرد.و.قیمت،.
انتخاب.یراقی.که.دقیقا.کارکرد.مورد.نظر.تولیدکننده.را.داشــته.باشد.و.در.عین.حال.از.
نظر.هزینه.برای.وی.به.صرفه.باشــد.امری.بسیار.پیچیده.است..اما.این.سواالت.طالیی.

رشد و توسعه از جنس سـاتیان به روایتی دیگر؛

وبســایتی به وسعت ایران



12
ه.4

ـار
شم

...
96
ن.

هم
..ب
هم.

ازد
ل.ی

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

203

ش
زار

گ

که.برای.طرح.آنها.کار.مهندسی.مفصلی.صورت.گرفته.است،.در.سریع.ترین.زمان.ممکن.
متقاضی.را.به.محصولی.که.انطباق.کاملی.با.نیازهایش.داشته.باشد.هدایت.می.کند.

پس.از.اینکه.مشخص.شد.چه.اقالمی.مورد.نیاز.فرد.متقاضی.است،.وی.می.تواند.در.

همان.جا.و.بالفاصلــه.این.اقالم.را.با.موجودی.انبار.خود.تطبیق.دهد.تا.از.خرید.اقالم.
تکراری.خودداری.شود.

تحویل سریع کاالهای سفارش شده
پس.از.اینکه.کار.سفارش.یراق.آالت.مورد.نیاز.و.تطبیق.آنها.با.موجودی.انبار.فرد.متقاضی.
به.پایان.رســید،.فرد.تقاضای.خود.را.ارسال.می.کند..سفارش.این.فرد.در.سریع.ترین.زمان.

ممکن.و.از.نزدیک.ترین.انبارهای.ساتیان.برای.فرد.متقاضی.ارسال.می.شود.
در.اینجا.باید.یادآوری.شود.که.هر.چند.شمار.نمایندگی.های.ساتیان.در.سراسر.کشور.
زیاد.نیســت.اما.عامالن.فروش.ساتیان.در.تمامی.نقاط.کشورمان.حضور.دارند.و.اقالم.
ســفارش.شــده.از.طریق.انبارهای.عامالن.فروش،.نمایندگی.ها.و.شــعبات.برای.فرد.

متقاضی.ارسال.می.شود.
اما.چرا.تعداد.نمایندگی.های.ساتیان.چندان.باال.نیست؟.دلیل.این.امر.وسواس.ساتیان.
برای.گزینش.نمایندگی.هاست..به.بیانی.دیگر،.یک.عامل.فروش.باید.مدت.زیادی.را.با.
ســاتیان.کار.کرده.باشد.تا.بتواند.تمامی.معیارهای.مورد.نظر.ساتیان.را.برای.نمایندگی.
کســب.کند..ضمن.اینکه.این.معیارها.فقط.به.امکانات.ســخت.افزاری.شــرکت.های.
متقاضی.نمایندگی.محدود.نمی.شوند،.بلکه.عالوه.بر.این.مزیت.این.شرکت.باید.اخالق.

و.تعهد.خود.را.نسبت.به.مشتریان.ساتیان.نیز.در.طول.زمان.نشان.داده.باشد.
یک.استثناء.در.تحویل.کاال.به.مشتریان

آیــا.تمامی.اقالمی.انتخابی.فرد.متقاضی.برای.وی.صادر.می.شــود؟.در.اینجا.باید.به.
یک.استثناء.اشاره.کنیم:.

از.آنجا.که.ســاتیان.در.طول.سال.های.گذشــته.با.اختصاص.هزینه.های.هنگفت.به.

بخش.آکادمی.ســاتیان،.نشان.داده.اســت.که.ارتقای.صنعت.در.و.پنجره.کشورمان.و.

بــاال.بردن.توان.فنی.تولیدکنندگان.را.رســالت.اصلی.خویش.می.داند.و.تنها.به.فروش.

محصوالت.خود.نمی.اندیشــد.و.توجهی.به.سودهای.کوتاه.مدت.ندارد،.در.این.شیوه.نیز.

تمهیدی.در.نظر.گرفته.اســت.تا.محصوالت.جدید.و.به.روز.خود.را.همراه.با.دانش.فنی.
آن.به.مشتریان.خود.انتقال.دهد.

بدین.صورت.که.اگر.فرد.متقاضی.کاالیی.را.سفارش.دهد.که.قبال.آن.را.خریداری.

نکرده،.با.یک.پیام.خطا.در.وبسایت.ساتیان.مواجه.شده.و.همانجا.پنجره.ای.باز.می.شود.

و.وی.را.بــه.بخش.آکادمی.ســاتیان.هدایت.می.کند..در.این.بخش.فرم.درخواســت.

آمــوزش.در.اختیار.فرد.متقاضی.قرار.می.گیرد..پس.از.پر.کردن.این.فرم،.در.کمترین.

زمــان.ممکن.فرصتی.برای.آموزش.کار.با.آن.یــراق.آالت.خاص.برای.فرد.متقاضی.
اختصاص.داده.می.شود.

برای.دریافت.این.خدمات.آموزشــی.نیز.الزم.نیست.فرد.به.دفتر.تهران.مراجعه.کند،.

بلکه.از.طریق.شبکه.گسترده.شعبات،.نمایندگی.ها.و.عامالن.فروش.ساتیان.در.سراسر.

کشــور،.در.کمترین.زمان.و.نزدیکترین.مکان.این.آموزش.ها.به.فرد.ارائه.داده.می.شود..

پس.از.برگزاری.دوره.آموزشی.مورد.نظر،.کاالی.سفارش.گذاری.شده.به.سرعت.تحویل.

مشتری.می.شود..به.بیانی.دیگر.تا.فرد.سفارش.دهنده.آموزش.های.الزم.را.ندیده.باشد،.
کاال.برای.وی.ارسال.نمی.شود.
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در.اینجا.باید.به.این.نکته.نیز.توجه.داشــت.که.تمامی.عامالن.فروش،.نمایندگی.ها.

و.مســئوالن.شعبات.ساتیان،.تمامی.آموزش.های.الزم.را.دیده.و.توانایی.برگزاری.کلیه.

دوره.های.آموزشــی.را.دارند..در.واقع.در.آکادمی.ســاتیان.وقت.و.هزینه.بسیاری.برای.

آموزش.های.درون.سازمانی.صرف.می.شود.و.برنامه.ریزی.دقیقی.برای.به.روز.نگه.داشتن.
دانش.فنی.تمامی.کارکنان.و.همکاران.ساتیان.وجود.دارد.

با.این.حال.اگر.به.هر.دلیلی.این.خدمات.آموزشی.از.منطقه.مورد.نظر.به.فرد.متقاضی.

ارائه.نشــود،.آکادمی.آموزشی.ساتیان.سریعا.وارد.عمل.شده.و.خود.راسا.این.خدمات.را.
ارائه.می.دهد.

ساتیان به کمک فروشندگان پنجره می آید
دیگر.بر.کســی.پوشــیده.نیســت.که.ســاتیان.به.فراتر.از.بازار.یراق.آالت.و.فروش.
محصوالت.خود.می.اندیشــد..با.چنین.رویکردی.اســت.که.کارشناسان.خبره.ساتیان.
همــواره.بخش.های.مختلف.بازار.در.و.پنجره.را.رصــد.می.کنند.و.به.دنبال.خالءهای.

موجود.هستند.تا.برای.رفع.آنها.راهکاری.ارائه.دهند.
یکی.از.مشکالت.موجود.در.صنعت.ما.اطالعات.اندک.فروشندگان.و.بازاریابان.در.و.
پنجره.اســت..بدین.صورت.که.غالب.افرادی.که.در.این.حوزه.مشغول.فعالیت.هستند.
دانش.فنی.کافی.در.خصوص.این.محصوالت.ندارند.و.هنگام.مذاکره.با.مشــتریان.تنها.
بــه.موارد.کلی.مانند.نوع.پروفیل.و.انواع.برندها.می.پردازند.و.نمی.توانند.اطالعات.مورد.

نیاز.سازندگان.ساختمان.ها.را.در.اختیار.آنها.قرار.دهند.
روشــن.است.که.این.امر.مشکل.کوچکی.نیست.و.در.غالب.اوقات.یکی.از.بحث.های.
اصلی.ارگان.های.باالدســت.مانند.انجمن.های.صنفی.بوده.است..زیرا.بازاریابان.پنجره.
به.مثابه.پیشانی.صنعت.در.و.پنجره.هستند.که.تماس.مستقیم.با.مصرف.کنندگان.دارند..
نداشــتن.آگاهی.یا.حتی.انتقال.اطالعات.غلط.به.مصرف.کنندگان.صدمات.زیانباری.را.
به.صنعت.می.توانــد.وارد.کند؛.همانگونه.که.تاکنون.نیز.چنین.بوده.اســت..اگر.امروز.
سازندگانی.را.مشاهده.می.کنیم.که.هنگام.خرید.پنجره.فقط.قیمت.آن.را.معیار.انتخاب.
خود.قرار.می.دهند،.یکی.از.دالیل.آن.همین.است.که.بازاریابان.در.و.پنجره.در.طول.این.

سال.ها.نتوانستند.آنها.را.با.معیارهای.صحیح.انتخاب.در.و.پنجره.آشنا.کنند.
ســاتیان.با.تمرکز.بر.این.مشــکل،.راهکاری.را.برای.ارتقاء.ســطح.دانش.بازاریابان.
اندیشیده.است..ســاتیان.اطالعات.ارزشمندی.در.خصوص.در.و.پنجره..و.نحوه.معرفی.
و.فروش.این.محصوالت.و.نیز.توضیحات.کاملی.در.خصوص.انواع.مختلف.یراق.آالت.
و.نیــز.دیگر.ملزومات.پنجره.تهیه.کرده.اســت؛.این.اطالعات.در.قالب.خدمات.پس.از.
فروش.در.اختیار.اعضای.خانواده.ساتیان.قرار.می.گیرد..با.بهره.جستن.از.این.اطالعات،.
یــک.بازاریاب.به.طور.دقیق.می.تواند.نیاز.مشــتری.را.بســنجد.و.محصولی.را.به.وی.
پیشنهاد.دهد.که.دقیقا.پاسخگوی.نیاز.او.باشد:.هم.از.نظر.قیمت.و.هم.از.نظر.کیفیت.
در.واقع.فروشــندگان.در.و.پنجره.با.فراگیری.این.اطالعات.می.توانند.برای.مشتری.
به.خوبــی.توضیح.دهند.که.یــک.پنجره.دوجداره.چه.مزیت.هایــی.دارد..آیا.امتیاز.این.
پنجره.هــا.فقط.به.عایق.صوتی.و.حرارتی.بودن.آنهاســت.یــا.مزیت.های.دیگری.نیز.
دارند؟.آیا.هر.پنجره.دوجداره.ای.می.تواند.عایق.باشــد.یا.ویژگی.های.دیگری.نیز.الزم.
اســت؟.با.توجه.به.پروژه.مورد.نظر.و.مبلغی.که.برای.خرید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.
یا.آلومینیومی.اختصاص.داده.شــده.است،.بهترین.پیشــنهاد.به.صاحب.این.پروژه.چه.

می.تواند.باشد؟
بــا.این.راهکار.ضمن.اینکه.می.توان.رضایــت.مصرف.کنندگان.را.به.طور.کامل.تامین.
کرد،.که.البته.بزرگترین.هدف.و.ســرمایه.هر.مجموعه.ای.نیز.همین.رضایت.مشتریانش.
است،.می.توان.ســطح.آگاهی.را.در.میان.سازندگان.ساختمان.ارتقا.داد.و.در.نتیجه.مانع.
از.فعالیت.های.غیرکارشناســی.و.غیراســتاندارد.در.زمینه.ساخت.در.و.پنجره.شد..با.باال.
رفتن.ســطح.اطالعات.مصرف.کنندگان،.تولیدکنندگان.نیز.باید.به.ارتقای.سطح.دانش.

فنی.خود.بیاندیشند..
به.عبارتی.دیگر،.رقابت.بر.سر.عرضه.محصوالت.باکیفیت.و.استاندارد.در.خواهد.گرفت؛.
و.در.ایــن.رقابت.تنها.مجموعه.هایی.که.صداقت.و.کیفیت.را.در.ســرلوحه.فعالیت.های.
خویش.قرار.داده.باشند.پیروز.میدان.خواهند.شد..روشن.است.که.چنین.رقابتی.می.تواند.

سرعت.پویایی.و.شکوفایی.صنعت.در.و.پنجره.کشورمان.را.هر.چه.بیشتر.کند.

شعبه ساتیان در حسن آباد

آقای سمیعی پور بازرگانی سبحان، نماینده ساتیان در البرز

شعبه ساتیان در مشهد

شعبه ساتیان در خاوران

شعبه ساتیان در شهریار
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تعمیر و نگهداری پنجره از نوع ساتیان
موضوع.دیگــری.که.به.کلی.در.صنعت.در.و.پنجره.کشــورمان.مغفول.مانده،.بحث.
تعمیر.و.نگهداری.پنجره.هاســت..جالب.است.که.بدانید.کار.یک.تولیدکننده.با.ساخت.و.
نصب.پنجره.در.محل.پروژه.به.پایان.نمی.رســد..پنجره.ها.به.مراقبت.مداوم.نیاز.دارند..
اگر.توجه.کرده.باشــید.روی.تمامی.یراق.آالت،.البته.غالبا.به.زبان.آلمانی.نوشــته.شده.
اســت.که.سالی.یکبار.گریس.کاری.شود..یعنی.پین.های.موجود.روی.اسپانیولت.ها.باید.

هرساله.با.ماده.مخصوصی.گریس.کاری.شوند.
این.موضوع.نیز.از.چشــم.کارشناســان.ســاتیان.به.دور.نمانــده.و.برنامه.ای.برای.
پیاده.ســازی.آن.ترتیب.داده.اند..بدین.صورت.که.فقط.کسانی.مجاز.هستند.از.برگه.های.
گارانتی.ساتیان.استفاده.کنند.که.خود.را.ملزم.بدانند.هر.ساله.به.محل.پروژه.های.سابق.

خود.مراجعه.و.پنجره.های.آنان.را.گریس.کاری.کنند.
ساتیان سرویس پشتوانه برگه های ضمانت ساتیان

سایتان.ســرویس.یکی.دیگر.از.بخش.های.مجموعه.ساتیان.است.که.موضوع.مهم.

تعمیر.و.نگهداری.پنجره.ها.را.بر.عهده.گرفته.اســت..برگه.های.ضمانتی.که.از.ســوی.

ساتیان.ســرویس.در.اختیار.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.قرار.می.گیرد.توسط.کارشناسان.

ســاتیان.پر.شــده.و.بخشی.از.آن.نزد.دفتر.ســاتیان.باقی.می.ماند.و.اطالعات.آن.وارد.

پایگاه.داده.های.ساتیان.می.شــود..دقیقا.یکسال.پس.از.نصب.پنجره،.ساتیان.سرویس.

پیگیری.می.کند.که.آیا.این.خدمات.از.ســوی.تولیدکننده.به.مشــتریان.ارائه.شده.است.

یا.نه..اگر.این.کار.انجام.نشــده.باشد،.کارشناسان.ساتیان.برای.انجام.این.کار.به.محل.

پروژه.اعزام.می.شــوند.و.البته.هزینه.آن.از.تولیدکننده.پنجره.اخذ.می.شود..ضمن.اینکه.

برای.گریس.کاری.در.و.پنجره.ها.به.یک.نوع.گریس.مخصوص.نیاز.اســت.که.ساتیان.
خود.به.واردات.و.توزیع.آن.اقدام.کرده.است.

بدین.ترتیب.تمام.تولیدکنندگان.نمی.توانند.برگه.ضمانت.ســاتیان.را.برای.مشتریان.

خــود.صادر.کنند.مگر.اینکه.تعهد.الزم.بــرای.ارائه.خدمات.و.تعمیر.ونگهداری.را.داده.

باشــند..تولیدکنندگان.از.طریق.وبسایت.می.توانند.برگه.های.گارانتی.را.مشاهده.کنند.و.

در.صورتی.که.توانایی.صدور.آنها.را.برای.مشتریان.خود.داشته.باشند.می.توانند.به.دفتر.
ساتیان.سرویس.درخواست.الزم.را.ارائه.کنند.

آینده صنعت در و پنجره در دستان ساتیان
ظاهرا.ســاتیان.بنا.ندارد.در.هیچ.نقطه.ای.توقف.کند..برنامه.های.بســیاری.در.دست.
اجرا.یا.مطالعه.هســتند..از.جمله.آنها.می.توان.به.ســاتیان.ُدر.اشاره.کرد.که.به.ساخت.و.
نیز.تعمیر.و.نگهداری.درهای.اتوماتیک.می.پردازد..همچنین.برنامه.هایی.در.دست.اقدام.
اســت.که.در.آینده.ای.نه.چندان.دور.ســاتیان.تامین.کننده.تمامی.یراق.آالت.مورد.نیاز.
ســاختمان.ها،.اعم.از.تجاری،.مسکونی،.هتل،.بیمارستانی.و.غیره.باشد..به.عبارت.دیگر.
کلیه.یراق.آالت.ساختمانی.از.طریق.ساتیان.قابل.تامین.باشد..از.برنامه.های.دیگری.که.
باید.در.انتظار.خبرهای.داغ.آن.باشیم،.بخش.تجارت.آنالین.یا SATIAN - E .است.
حتــی.ریزتریــن.موارد.در.صنعت.نیز.از.چشــمان.ســاتیان.دور.نمانده.اســت..این.
مجموعه.بزرگ.در.نظــر.دارد.با.واردات.یک.ماده.مخصوص.بحث.نظافت.پنجره.های.
یو.پی..وی..ســی.در.کشور.را.نیز.سروسامان.دهد..همانطور.که.می.دانید.مواد.تمیزکننده.
موجود.در.کشــور.یا.توان.پاک.کنندگی.الزم.را.ندارند.یا.باعث.ایجاد.خوردگی.در.سطح.
پروفیل.یو.پی.وی.ســی.می.شوند..ساتیان.بناست.ماده.تمیزکننده.اختصاصی.پروفیل.را.

نیز.در.کشور.توزیع.کند.تا.این.مشکل.نیز.برطرف.شود.
سخن آغازین

معموال.رســم.بر.این.اســت.که.هر.نوشــتاری.را.ســخنی.پایانی.باشــد،.اما.گویا.

پیشرفت.های.ســاتیان.هیچ.نقطه.پایانی.ندارند..از.این.رو.این.کالم.را.با.سخن.آغازین.

به.انتها.می.رســانیم..چراکه.تردیدی.نداریم.تمامی.این.دســتاوردها.نقطه.آغازی.است.

برای.پیشــرفت.های.دیگر..همانطور.که.در.گزارش.پیشــین.خود.گفتیم.این.مجموعه.

رشد.و.توســعه.ای.از.جنس.ساتیان.دارد.که.ظاهرا.مهمترین.ویژگی.آن.پویایی.مستمر.

اســت..پس.هرورز.منتظر.شــنیدن.اخباری.تازه.از.این.روند.رو.به.رشد.و.دستاوردهای.
نوین.هستیم..

شما هم منتظر باشید. 
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13.آبان.1396.نخســتین.گروه.از.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.کشورمان.برای.بازدید.

از.کارخانه.جدیدالتاســیس.کاله.کیلیت،.عازم.استانبول.شدند..این.سفر.از.سوی.شرکت.

نوید.تجارت.آرســام،.دفتر.مشترک.المنافع.کاله.در.ایران،.و.با.هدف.آشنایی.این.گروه.با.
توانمندی.های.منحصربفرد.کاله.ترتیب.یافته.بود.

کالــه.کیلیت.اخیرا.کارخانه.جدید.خود.را.به.وســعت.380.هزار.مترمربع.افتتاح.کرده.

اســت.که.110.هزار.متر.آن.در.قالب.ســالن..های.سرپوشیده.است..با.شروع.به.کار.این.

کارخانه.روند.تولید.محصوالت.کاله.به.طور.کامل.اتوماتیک.شــده.و.حجم.تولیدات.آن.

افزایش.چشمگیری.پیدا.کرده.اســت..قابل.توجه.است.که.کارخانه.دوم.با.وسعت.380.

هزار.متر.مربع.تا.سال.2024.افتتاح.خواهد.شد.که.ظرفیت.تولید.این.شرکت.را.به.چهار.
برابر.افزایش.خواهد.داد....

مهمانان.ایرانی.کاله.روز.نخست.اقامت.خود.در.استانبول.را.به.استراحت.پرداختند.و.در.

دومین.روز.راهی.سمیناری.شدند.که.از.سوی.کاله.کیلیت.برگزار.شده.بود..سخنران.این.

ســمینار.Ersan.Sarialtun،.کارشناس.فروش.و.صادرات.کاله.بود..وی.در.سخنان.

خود.مباحث.مختلفی.را.پیرامون.شــرکت.کاله،.محصوالت،.فروش،.صادرات،.خدمات.

پس.از.فروش.و.مســائل.گوناگون.این.شرکت.مطرح.کرد..در.پرسش.و.پاسخی.که.در.

جریان.سمینار.برگزار.شــد.حاضران.نقطه.نظرات.خود.و.مسائلی.درباره.یراق.آالت.کاله.
را.مطرح.کرده.و.مسئوالن.کاله.با.ارائه.پاسخ.هایی.ابهامات.حاضران.را.مرتفع.ساختند.

پس.از.اتمام.ســمینار،.گروه.به.همراه.مسئوالن.کاله.به.سمت.کارخانه.تازه.تاسیس.

که.در.فاصله.200.کیلومتری.استانبول.قرار.دارد.حرکت.کردند..هم.زمان.با.ورود.گروه.

به.کارخانه.تدابیر.خاصی.اندیشــیده.شده.بود.تا.مهمانان.با.حفظ.امنیت.برای.آشنایی.

با.کارخانه.بزرگ.کاله.فرصت.کافی.داشــته.باشند.و.مشــکلی.به.وجود.نیاید..در.این.

بازدید.که.قریب.به.ســه.ســاعت.به.طول.انجامید.گروه.از.تمامی.بخش.های.کارخانه.
کاله.دیدن.کرد..

مدیرتولیــد.کالــه.کیلیت.گروه.را.در.بازدیــد.از.نقاط.مختلــف.بزرگترین.تولیدکننده.

یــراق.آالت.اروپا.همراهی.می.کرد.و.توضیحات.الزم.را.ارائه.می.داد.که.توســط.مترجم.
آنالین.برای.حاضران.ترجمه.می.شد.

اعزام جمعی از فعاالن صنعت در و پنجره ایران به استانبول از سوی نوید تجارت آرسام؛

بازدید از کارخانه عظیم و فوق پیشرفته کاله کیلیت
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معرفی اجمالی بخش های تولید کارخانه

نخستین.بخشی.که.مورد.بازدید.قرار.گرفت.در.واقع.قلب.تپنده.این.کارخانه.بود.که.در.

آن.انواع.قفل،.کلید.و.سیلندر.تولید.می.شود..در.این.بخش.ماشین.آالت.و.دستگاه.های.

CNC.مستقر.است..روند.تولید.بدین.صورت.است.که.مواد.اولیه.در.قالب.های.سفارشی.

ریخته.شده.و.مدل.های.مختلف.سیلندر.تولید.می.شوند..در.مرحله.بعد.دستگاهی.وجود.

دارد.که.بسیار.منحصربه.فرد.است.و.کار.سوراخ.کاری.و.ماشین.کاری.روی.سطح.مقطع.

سیلندرها.را.انجام.می.دهد..این.دستگاه.حساسیت.و.دقت.بسیار.باالیی.دارد.)با.خطای.

یک.در.هزار(.تا.محصول.نهایی.از.کیفیت.الزم.برخوردار.باشــد..درنهایت.سیلندرهای.

کلیدی.و.سیلندرهای.کشــویی.و.سرویسی.تولید.می.شوند..در.ادامه.واحدی.قرار.دارد.

که.در.آن.ســاچمه.های.داخل.سیلندر.را.تولید.و.جای.گذاری.می.کنند..در.بخش.بعدی.

فرایند.تکمیل.کننده.سیلندر.قرار.دارد.که.بخش.های.مختلفی.را.که.در.این.خطوط.تولید.

و.آماده.شــده.است.مونتاژ.کرده.و.ســیلندر.نهایی.را.به.ما.تحویل.می.دهد..در.طراحی.

این.سیلندرها.شش.متغیر.امنیتی.به.کار.رفته.است.به.گونه.ای.که.هر.سیلندر.تنها.توسط.
یک.کلید.باز.شود..

بخش.بعدی،.یکــی.از.واحدهای.مهم.کاله.کیلیت،.یعنی.بخش.آزمایشــگاه.تایید.

کیفیت.محصول.اســت.که.تمامی.محصوالت.را.مطابق.با.آخرین.استانداردها.و.موارد.

تعیین.شــده.از.قبیل.تست.دوام.عملکرد،.تست.آبکاری،.تســت.کارایی.و....به.صورت.

تمام.اتوماتیــک.مورد.آزمایش.قرار.داده.و.پس.از.تاییــد.نهایی.مجوز.خروج.محصول.

صادر.می.شود..به.عنوان.مثال.قفل.ها.به.وسیله.بازوهای.مکانیکی.خودکار.در.مرحله.اول.

60.هزار.و.مرحله.دوم.80.هزار.بار.باز.و.بســته.شــده.تا.مطمئن.شوند.که.همه.موارد.

ازلحاظ.استانداردهای.کاله.در.تولید.محصول.رعایت.شده.است..قفل.و.دستگیره.های.

روی.در.نیز.به.همین.صورت.و.به.تعداد.100.هزار.بار.باز.و.بســته.می.شــوند.تا.ازنظر.

اســتحکام.و.دوام.عملکرد.مورد.ارزیابی.قرار.گیرند..در.این.بخش.نزدیک.به.700.نفر.

مشغول.به.کار.هستند.که.تعداد.1700.مدل.مختلف.انواع.قفل.و.کلید.را.تولید.و.روانه.
سراسر.دنیا.می.کنند.

در.بخش.بعدی،.آزمایشگاه.مواد.اولیه.واقع.است.و.افرادی.به.صورت.مداوم.این.موارد.

را.بررســی.می.کنند..قســمت.تولید.کلیدها.در.این.بخش.قرار.دارد.و.تمامی.کلیدهای.

مربوط.به.قفل.ها.در.این.قســمت.تولید.می.شود..همان.طور.که.اشاره.شد.شش.متغیر.

امنیتی.در.تولید.هر.ســیلندر.وجود.دارد.که.باعث.می.شود.هر.سیلندر.توسط.یک.کلید.

باز.شود..این.کار.به.وسیله.دســتگاهی.انجام.می.شود.که.نحوه.قرارگیری.ساچمه.ها.و.

فنرها.را.بر.اســاس.فرمول.های.خاص.کدگذاری.مشخص.می.کند..البته.بخشی.از.این.

کار.و.نحوه.کدگذاری.به.دالیل.امنیتی.قابل.توضیح.نیســت.و.جزئیات.آن.برای.کاله.
محفوظ.است..

در.بخش.بعدی.دســتگاه.های.تولید.اسپانیولت.و.قفل..درهای.ضد.سرقت.قرار.دارد..

این.دســتگاه.صفحات.فلزی.را.که.در.اســپانیولت.ها.و.قفل..درهای.ضد.ســرقت.به.

کار.مــی.رود،.تولید.می.کند..در.انبار.این.بخش.مــواد.اولیه.مربوط.به.صفحات.فلزی.

نگهداری.می.شــود..روزانــه.36.تن.مواد.اولیه.در.بخش.هــای.مختلف.کاله.مصرف.

می.شــود.که.همه.این.مواد.اولیه.از.این.انبار.به.کارخانه.تزریق.می.شــود..تمامی.این.
مواد.اولیه.ساخت.و.تولید.ترکیه.است.

گنجینه.قالب.های.کاله.نیز.در.این.بخش.قرار.دارد..در.این.بخش.تمامی.قالب.های.

مورد.استفاده.در.بخش.های.مختلف.کاله.انبار.و.نگهداری.می.شود..در.سمت.چپ.این.

بخش،.دستگاه.فوق.پیشــرفته.برش.لیزر.وجود.دارد..این.دستگاه.دقت.بسیار.باالیی.

دارد.و.به.دلیل.قدرت.فوق.العاده.زیادی.که.اشــعه.لیزر.آن.دارد.یک.بار.نگاه.کردن.به.

آن.باعث.نابینایی.مطلق.فرد.می.شود.به.همین.دلیل.امکان.بازدید.از.این.بخش.عمال.
وجود.ندارد..

کاله.در.یکی.دو.ســال.گذشــته.ســیلندری.را.به.بازار.عرضه.کرد.که.توانایی.آژیر.

کشــیدن.دارد..این.محصول.به.گونه.ای.طراحی.شــده.اســت.که.با.وارد.شدن.اولین.

فشــار.اضافه.و.خارج.از.قاعده.به.قفل،.به.صورت.خودکار.شروع.به.بوق.زدن.می.کند..

این.محصول.به.فنر،.ســاچمه.و.پین.های.بسیار.دقیق.و.حساسی.نیاز.دارد.که.بتواند.با.

کوچک.ترین.مورد.مشکوک.به.سیستم.الکتریکی.قفل.پیام.داده.تا.آالرم.دستگاه.فعال.
شود..این.قطعات.حساس.توسط.همین.دستگاه.برش.لیزری.تولید.می.شوند.

در.بخش.بعدی.مونتاژ.قفل.انجام.می.شــود..در.این.بخش.قطعات.تولیدشــده.در.
بخش.های.مختلف.کارخانه.بر.روی.هم.مونتاژ.شده.و.محصول.نهایی.تهیه.می.شود.

در.کنــار.این.بخش،.کارگاهــی.قرار.دارد.که.در.آن.اســتادکاران.قالب.ها.را.تعمیر.

و.بازبینــی.می.کنند؛.به.دلیل.این.کــه.قالب.ها.پس.از.مدتی.اســتفاده،.ایراداتی.پیدا.

می.کنند.و.باید.مرتبا.نوســازی.شوند.تا.کیفیت.نهایی.محصول.تغییر.نکند..با.توجه.به.

توانمندی.هایی.کــه.در.صنعت.فوالد.ترکیه.وجود.دارد.تمامی.قالب.ها.با.تکنولوژی.و.
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به.دســت.متخصصان.داخلی.ترکیه.ساخته.شده.اســت..روند.کار.هم.به.این.صورت.

است.که.ابتدا.پس.از.احساس.نیاز.و.گزارشی.که.تیم.فروش.به.کارخانه.ارائه.می.دهد،.

بخش.تحقیق.و.توســعه.یک.سیستم.را.طراحی.می.کند..سیستم.طراحی.شده.به.این.

بخش.می.آید.تا.قالب.اولیه.ایجاد.شــود.و.پس.از.انجام.تســت.ها.و.رفع.ایرادات،.قالب.

ثانویه.تولید.و.نهایی.می.شود.تا.آن.قالب.در.خط.تولید.قرارگرفته.و.به.تولید.محصول.

نهایی.منجر.شــود..گفتنی.است،.همه.این.مراحل.و.از.صفر.تا.صد.تولید.محصول.در.
داخل.مجموعه.کاله.انجام.می.شود.

در.ابتــدای.خط.تولید.یــراق.آالت.در.و.پنجره،.مواد.به.صورت.تســمه.ای.وارد.

می.شــود..در.طول.خط.و.در.هر.بخش.عملیات.مختلفی.روی.این.مواد.و.قطعات.

انجام.می.شــود.تا.به.یراق.آالتی.تبدیل.شود.که.به.شکل.محصول.نهایی.به.دست.
مصرف.کننده.می.رسد..

در.این.بخــش.نیز.بحث.کنترل.کیفیت،.آزمایشــگاه.مواد.و.تســت.های.مختلف.

به.صورت.مرتب.و.در.هر.شــیفت.انجام.می.شود.تا.استانداردهای.کاله.به.شکل.کامل.

رعایت.شــده.و.محصول.نهایی.باکیفیتی.به.بازار.عرضه.شود..درصورتی.که.محصول.

مورد.آزمون.یک.شــیفت.نتواند.از.تســت.های.مورد.نظر.عبور.کند.تمامی.محصول.

تولیدشده.در.آن.شیفت.از.خط.تولید.و.بسته.بندی.خارج.شده.و.به.بازار.عرضه.نمی.شود..

ظرفیت.تولید.این.بخش.25.هزار.ِســت.در.روز.است.که.در.سه.شیفت.کاری.تولید.و.
به.بازار.عرضه.می.شود.

پس.از.بازدید.گروه.از.بخش.های.مختلف.کارخانه.برای.برخی.از.دوستان.سواالتی.

به.وجود.آمده.بود.که.مدیران.و.مســئوالن.کاله.با.روی.باز.به.سواالت.و.ابهامات.این.

دوســتان.پاســخ.دادند..بخش.پایانی.بازدید.از.کارخانه.کاله.گرفتن.عکس.یادگاری.

دســته.جمعی.در.فضای.کارخانه.بود.و.پس.ازآن،.گروه.ضمن.خداحافظی.از.کارکنان.
کارخانه.برای.صرف.شام.و.استراحت.به.سمت.هتل.محل.اسکان.حرکت.کردند.

روز.بعد.به.اســتراحت.پرداختند.و.با.هماهنگی.هایی.که.انجام.شده.بود.برای.بازدید.

و.گشــت.وگذار.به.یک.مرکز.خرید.بزرگ.و.مدرن.در.شــهر.استانبول.رفتند..خرید.و.

گشت.وگذار.دسته.جمعی.در.مرکز.خرید،.آخرین.برگ.سفرنامه.گروه.در.ترکیه.بود.که.

به.همت.و.همراهی.مجموعه.کاله.و.شرکت.نوید.تجارت.آرسام،.دفتر.مشترک.المنافع.

کاله.در.ایران.تدارک.دیده.شــده.بود..صبح.روز.چهارم،.گروه.با.تحویل.دادن.اتاق.ها.و.

ترک.هتل.به.فرودگاه.آتاتورک.برگشــتند.تا.با.پرواز.ســاعت.10.صبح،.ترکیه.و.شهر.
زیبای.استانبول.را.به.مقصد.تهران.ترک.کنند.

الزم.بــه.ذکر.اســت.که.اندکی.پس.از.بازگشــت.این.گروه.به.ایــران،.گروه.دوم.
بازدیدکنندگان.برای.دیدن.کارخانه.کاله.کیلیت.راهی.استانبول.شدند.
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گفتگو با شماری از بازدیدکنندگان مجوعه عظیم کاله در استانبول؛

جهانی بیندیش و منطقه ای عمل کن

با شماری از همکارانی که در این سفر حضور داشتند گفت وگوی کوتاهی انجام دادیم تا نظرشان را پیرامون سفر به استانبول و بازدید 
از کارخانه تازه تاسیس کاله جویا شویم. سواالت زیر به صورت مشترک از همه این عزیزان پرسیده شد:

1. در ابتدا ضمن معرفی شرکت، زمینه کاری و مدت زمان فعالیتتان را بیان کنید؟
2. مدت زمان و دلیل همکاری تان با مجموعه کاله را بیان کنید؟

3. در سفر به ترکیه و بازدید از کارخانه کاله، این مجموعه را چگونه دیدید و به نظر شما جالب ترین بخش کارخانه چه بخشی بود؟
۴. مهم ترین دستاورد شما از سفر به استانبول و بازدید مجموعه کاله چیست؟

میر یاور سید شکری | گروه صنعتی آذر سبالن

کاله نشان امنیت و کیفیت باالست

1..گروه.صنعتی.آذر.سبالن.عالوه.بر.تولید.در.و.پنجره.و.شیشه.دوجداره.نمایندگی.یراق.آالت.
کاله.را.در.استان.اردبیل.در.اختیار.دارد.

2..گروه.صنعتی.آذر.ســبالن.مدت.4.ســال.اســت.بــا.کاله.همــکاری.دارد..دلیل.این.که.

محصــوالت.کاله.را.انتخاب.کردیم.کیفیت.باال،.دپوی.قوی.و.گارانتی.10.ســاله.محصوالت.

کاله.اســت..مجموعه.کاله.و.مدیریت.آن.در.ایران.به.تعهداتی.که.به.ما.می.دهند.بسیار.پایبند.

هستند..کاله.نشان.امنیت.و.کیفیت.باالست.و.هر.مشتری.که.محصوالت.کاله.را.استفاده.کرده.
از.آن.کامال.راضی.بوده.است.

3..سفر.ما.به.ترکیه.و.دیدن.کارخانه.بزرگ.و.مدرن.کاله.باعث.شد.تا.نسبت.به.این.مجموعه.

و.محصوالت.آن.شــناخت.بیشتری.پیدا.کنیم..مدتی.بود.که.برخی.رقیبان.در.بازار.شایعه.کرده.

بودند.که.برخی.محصوالت.کاله.در.چین.تولید.می.شود.به.گونه.ای.که.باعث.بدبینی.ما.هم.شده.

بود.ولی.خوشــبختانه.در.این.سفر.با.دیدن.روند.تولید.و.بخش.های.مختلف.کارخانه..این.شایعه.
رنگ.باخت.و.ما.به.این.مجموعه.اعتماد.بیشتری.پیدا.کردیم.

4..ضرب.المثل.معروفی.است.که.می.گوید:.»شنیدن.کی.بود.مانند.دیدن«..ما.در.این.سفر.با.

دیدن.خط.تولید.مدرن،.تکنولوژی.به.روز.و.ماشین.آالت.پیشرفته.کاله.اطالعات.فنی.خوبی.پیدا.

کردیم.به.گونه.ای.که.از.این.به.بعد.راحت.تر.می.توانیم.جواب.ســواالت.مشتریانمان.را.بدهیم.و.
ابهاماتشان.را.برطرف.کنیم.

فرزاد خسروی | کارگاه صنعتی پارس

کاله، جهانی می اندیشد و منطقه ای عمل می کند

1..کارگاه.صنعتــی.پارس.مدت.35.ســال.در.زمینه.تولیــد.در.و.پنجره.آلومینیوم.در.گیالن.
فعالیت.داشته.و.قریب.10.سال.نیز.به.ساخت.و.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.اشتغال.دارد.
2..کارگاه.ما.مدت.5.ســال.با.مجموعه.کالــه.همکاری.دارد..دلیل.انتخاب.کاله.کامل.بودن.
سبد.کاالیی.این.مجموعه.اســت.و.این.که.نسبت.به.کیفیت.باالیی.که.دارد.از.قیمت.مناسبی.
نیز.برخوردار.است..عالوه.بر.این،.مدیران.کاله.در.ایران.فقط.به.فکر.فروش.نیستند.و.همیشه.

در.کنار.ما.هستند.و.نسبت.به.تعهداتشان.احساس.وظیفه.خوبی.دارند.
3..دیدن.مجموعه.کاله.و.ســطح.باالی.تکنولوژی.آن.بیشــتر.از.حــد.انتظار.من.بود..کاله.
مجموعه.ای.روبه.جلو.و.مدرن.اســت.که.باوجود.داشــتن.پرســنل.زیاد،.فقط.30.درصد.کارها.
با.دســت.انجام.می.شــود.و.بیشــتر.کارها.به.صورت.رباتیک.و.خودکار.است..موضوعی.که.در.
مجموعه.کاله.برای.من.بیشــتر.جالب.توجه.بود.برنامه.ریزی.دقیق.و.نظم.فوق.العاده.ای.بود.که.

باعث.می.شد.کمترین.اتالف.زمانی.را.داشته.باشند.
4..دیدن.کارخانه.ای.به.آن.بزرگی.باعث.شد.دیدگاه.من.نسبت.به.صنعت.به.ویژه.صنعت.قفل.
و.کلید.و.یراق.تغییر.کند.و.عالقه.بیشــتری.به.نوآوری.پیدا.کنم..تفکر.حاکم.بر.کاله.این.است.

که.»جهانی.بیندیش.و.منطقه.ای.عمل.کن«..
این.نوع.نگاه.که.در.مجموعه.کاله.به.خوبی.نهادینه.شده.است.باعث.شده.مجموعه.ای.در.حد.

و.اندازه.های.جهانی.شکل.بگیرد.
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طاها باقری | در و پنجره دریچه

کاله مجموعه بزرگی در استاندارد جهانی است

1..گــروه.تولیدی.دریچه.از.ســال.84.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.دوجداره.در.رشــت.
فعالیت.می.کند.

2..گــروه.تولیدی.دریچه.مدت.4.ســال.اســت.به.خاطر.خدمات.مناســب.و.دپوی.قوی.با.
مجموعه.کاله.همکاری.می.کند.

3..البته.ما.به.دلیل.این.که.ســال.های.زیادی.اســت.از.محصوالت.کاله.استفاده.می.کنیم.از.

قبل.چیزهایی.درباره.بزرگ.و.مدرن.بودن.کارخانه.کاله.شــنیده.بودیم.ولی.دیدن.آن.یک.حال.
و.هوای.دیگری.داشت.

.کاله.مجموعه.بزرگی.در.اســتاندارد.جهانی.اســت.که.ســطح.تکنولوژی.باالیی.دارد..همه.

بخش.هــای.کارخانه.جدید.کاله.خوب.بود.ولی.بخش.آبکاری.کاله.ازجمله.بخش.هایی.بود.که.
برای.من.خیلی.جالب.بود.

4..ســفر.به.ترکیه.و.دیدن.کارخانه.بزرگ.کاله.برای.من.خیلی.مفید.بود.و.مطمئنا.بر.فعالیت.

من.تاثیر.زیادی.خواهد.داشت..آگاهی.از.روند.تولید.و.شناخت.از.نزدیک.برخی.از.مسائل.باعث.

می.شــود.تا.از.این.به.بعد،.محصوالت.کاله.را.به.شــکل.بهتری.برای.مشتریان.توضیح.دهم..

دیدن.محصوالت.آینده.بازار.که.کاله.در.سال.2018.آنها.را.عرضه.می.کند.نکات.مثبت.زیادی.
برای.من.داشت.

ایوب نادری | پرشین پنجره

کاله ترکیبی از تکنولوژی، نظم، 
ماشین آالت مدرن و آزمایشگاه قوی است

1..مجموعــه.پرشــین.پنجره.مدت.10.ســال.در.زمینه.تولیــد.در.و.پنجــره.آلومینیوم.و.
یو.پی..وی..سی.در.اصفهان.فعالیت.می.کند.

2..ما.از.زمان.شــروع.فعالیتمان.با.محصوالت.کاله.آشنا.بودیم.و.در.این.10.سال.همواره.از.

برند.کاله.اســتفاده.می.کردیم..کاله.یک.برند.قدیمی.است.که.نشان.آن.روی.قفل.های.قدیمی.

هم.وجود.دارد.و.این.مسئله.باعث.شد.تا.ما.با.اطمینان.بیشتری.از.این.برند.استفاده.کنیم..ضمن.

این.که.محصوالت.کاله.دارای.کیفیت.خوب.و.قیمت.بسیار.مناسبی.نسبت.به.دیگر.محصوالت.

بازار.هســتند..وجود.اعتماد.متقابل.و.خدمات.مناســبی.که.مدیریت.کاله.در.این.سال.ها.به.ما.
عرضه.کرده.باعث.تداوم.این.همکاری.شده.است.

3..متاسفانه.مدتی.بود.در.بازار.ایران.شایعاتی.از.سوی.برخی.رقبا.منتشر.می.شد.که.ما.در.این.

سفر.به.چشم.خودمان.دیدیم.که.به.هیچ.وجه.این.طور.نیست.و.همه.محصوالت.کاله.در.کارخانه.

بزرگ.و.مدرن.کاله.در.اســتانبول.تولید.و.به.بازار.عرضه.می.شــود..نقطه.قوت.کاله.تکنولوژی.

پیشــرفته،.نظم.و.انضباط.کاری،.ماشین.آالت.مدرن.و.آزمایشــگاه.قوی.است.که.باعث.شده.
محصوالت.این.کارخانه.به.کشوری.مثل.آلمان.هم.صادر.شود.

4..این.ســفر.و.آشــنایی.با.روند.تولید.محصوالت.کاله،.به.بخــش.فروش.ما.اعتمادبه.نفس.

بیشــتری.می.دهد..با.اطالعات.مفیدی.که.در.طول.این.ســفر.به.دست.آوردیم.از.این.به.بعد.

می.توانیم.به.مشــتریانمان.توضیحات.بیشتری.بدهیم.و.ابهاماتشان.را.بهتر.برطرف.کنیم..من.

در.این.سفر.با.تعدادی.از.همکارانم.آشنا.شدم.که.دیدگاه.های.نزدیکی.با.من.دارند.و.به.کیفیت.

بیشتر.بها.می.دهند..پیدا.کردن.چندین.شرکت.با.چنین.دیدگاهی.برای.من.یک.دستاورد.بسیار.
ارزنده.است.که.می.تواند.در.کارهای.آینده.ام.به.من.کمک.زیادی.کند.

نادر پارسا | آلوم پالست نادر

کاله سرمایه گذاری بزرگی برای
 تکمیل سبد کاالیش انجام داده است

1..شــرکت.آلوم.پالســت.نادر.با.ســابقه.28.ســاله.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.دوجداره.در.
الهیجان.فعالیت.می.کند.

2..ما.از.25.سال.پیش.در.محصوالت.آهنی.مان.از.قفل.و.کلید.و.یراق.کاله.استفاده.می.کردیم.

و.تا.به.امروز.نیز.به.خاطر.کیفیت.باال،.قیمت.مناســب.و.خدمات.پس.از.فروش.مجموعه.کاله.
همکاری.مان.را.ادامه.داده.و.همچنان.از.محصوالت.این.شرکت.استفاده.می.کنیم.

3..در.این.ســفر.مشاهده.کردیم.که.کاله.سرمایه.گذاری.بزرگی.انجام.داده.است.و.سعی.دارد.

با.اســتفاده.از.آخرین.تکنولوژی.و.ماشین.آالت.مدرن.سبد.کاالیی.محصوالتش.را.کامل.کند..

البته.ما.از.قبل.ذهنیت.خوبی.از.کاله.داشتیم.و.به.دلیل.کیفیت.باالی.محصوالتش.می.دانستیم.
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که.مجموعه.بزرگ.و.مدرنی.اســت.ولی.در.این.ســفر.از.نزدیک.ســطح.باالی.تکنولوژی.و.

خط.تولید.پیشــرفته.کاله.را.دیدم.و.با.بخش.های.مختلف.آن.آشــنا.شــدیم..همچنین.دروغ.

بودن.برخی.شــایعات.برای.ما.روشن.شد،.چون.از.نزدیک.خطوط.تولید.تمامی.محصوالت.و.
یراق.آالت.را.دیدیم.

4..این.بازدید.باعث.شــد.دید.ما.نســبت.به.صنعت.و.تکنولوژی.بســیار.تغییر.کند.و.انتظار.

بیشــتری.برای.باال.بردن.کیفیت.محصوالت.داشته.باشــیم..با.توجه.به.ظرفیت.و.توانمندی.

کــه.در.کارخانه.کاله.وجــود.دارد،.کاله.باید.ســبد.کاالیی.اش.را.کامل.تر.کنــد.و.یراق.آالت.

یو.پی..وی..سی.و.آلومینیوم.را.تکمیل.کند..با.توجه.به.کیفیت.مطلوبی.که.محصوالت.کاله.دارد.
قیمت.رقابتی.تری.ارائه.کند.تا.سهم.بیشتری.از.بازار.را.کسب.کند.

امیر بیک محمدی | ایده آل کار پارسیان

کاله از جمله برندهای باسابقه و خوش نام در یراق آالت است

1..شــرکت.ایده.آل.کار.پارسیان.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.دو.و.چند.جداره.فعالیت.می.کند.و.
نمایندگی.پخش.چند.پروفیل.و.یراق.آالت.کاله.را.در.اختیار.دارد.

2..شــرکت.ما.مدت.سه.سال.است.با.مجموعه.کاله.همکاری.می.کند..کاله.از.جمله.برندهای.

باســابقه.و.خوش.نام.در.یراق.آالت.اســت.که.به.خاطر.کیفیت.بــاالی.محصوالت.و.خدمات.و.
تعهدات.خوبی.که.نسبت.به.مشتریانش.دارد.باعث.شده.همکاری.ما.همچنان.تداوم.داشته.باشد.
3..ســفر.ما.به.ترکیه.و.بازدید.از.کارخانه.جدید.کاله.برای.من.بســیار.جالب.بود.و.ســطح.
تکنولوژی.که.در.آنجا.دیدم.بیشــتر.از.حد.انتظارم.بود..کاله.مجموعه.قدیمی.و.استخوان.داری.
است.که.با.به.کارگیری.تکنولوژی.روز.و.ماشین.آالت.جدید.تالش.دارد.محصوالتش.را.به.روزتر.
کند..با.دیدن.خطوط.تولید.متنوع.و.ماشــین.آالت.پیشرفته.که.تمامی.محصوالت.و.یراق.آالت.
کاله.را.در.بهترین.ســطح.فنی.تولید.می.کردند.دروغ.شایعه.تولید.چین.بودن.محصوالت.کاله.
برای.ما.مسجل.شد..مجموعه.ای.که.محصوالتش.را.به.بیش.از.100.کشور.دنیا.صادر.می.کند.

مسلما.باید.از.سطح.فنی.باالیی.برخوردار.باشد.که.کاله.از.این.منظر.بی.همتاست.
4..مشــاهده.مجموعه.کاله.سطح.دانش.فنی.ما.را.بسیار.باال.برد.و.باعث.اعتبار.مضاعف.این.
مجموعه.شــد..ما.با.شــناخت.و.آگاهی.که.با.دیدن.خطوط.تولید.و.دســتگاه.ها.و.ماشین.آالت.
پیشــرفته.کاله.به.دست.آوردیم.راحت.تر.می.توانیم.مشتریانمان.را.توجیه.کنیم..در.همین.مدت.

کوتاه.پس.از.ســفر.با.توجه.به.مذاکراتی.که.با.برخی.همکاران.و.کارگاه.های.شهرمان.داشتیم.

توانســتیم.تعدادی.را.جذب.و.برای.اســتفاده.از.محصوالت.کالــه.متقاعد.کنیم.ضمن.این.که.
خودمان.هم.تصمیم.گرفتیم.میزان.خریدمان.را.تا.دو.برابر.افزایش.دهیم.

میالد افشار منش | پنجره هلیل

این سفر نگرشم را نسبت به مجموعه کاله تغییر داد

1..شــرکت.پنجره.هلیل.مدت.8.سال.است.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.و.شیشه.دوجداره.در.
جیرفت.کرمان.فعالیت.می.کند.

2..پنجره.هلیل.ســابقه.همکاری.4.ســاله.با.مجموعه.کاله.دارد..واقعیت.این.اســت.که.ما.

یــراق.آالت.زیادی.را.تجربه.کردیم.تا.به.این.نتیجه.رســیدیم.که.یراق.کاله.را.برای.همکاری.

انتخاب.کنیم..کاله.مدیریت.قوی.و.خوبی.داشته.و.نسبت.به.تعهدات.خود.با.حسن.نیت.برخورد.
کرده.و.در.برابر.مسائل.و.مشکالت.ما.پاسخگو.است..

یراق.آالت.کاله.عالوه.بر.این.که.کیفیت.بســیار.باال.و.قیمت.مناســبی.دارد.کار.کردن.با.آن.
برای.نیروی.بخش.تولید.ما.بسیار.راحت.تر.است.و.از.این.یراق.رضایت.کامل.دارند.

3..کارخانه.جدید.کاله.در.ســطح.فنی.و.تکنولوژی.بســیار.باالیی.فعالیت.می.کند.و.صفر.تا.

صد.تمام.محصوالتشــان.را.در.داخل.مجموعه.انجام.می.دهند..پرسنل.زیادی.در.این.مجموعه.

با.نظم.مثال.زدنی.مشــغول.فعالیت.هستند.که.برای.ما.بسیار.جالب.بود..به.شخصه.انتظار.چنین.

محصوالت.بی.نقصی.را.نداشــتم.چراکه.حجم.تولید.محصول.در.کارخانه.بســیار.باال.بود.ولی.

استفاده.از.مواد.اولیه.مرغوب.و.ماشین.آالت.مدرن.و.رباتیک.باعث.شده.تولید.بی.نقص.و.بدون.

خطایی.داشــته.باشند..در.بخش.آبکاری.مجموعه.کاله.از.سطح.تکنولوژی.باال.و.ماشین.آالت.

رباتیکی.اســتفاده.می.شد.که.برای.من.خیلی.جالب.توجه.بود.همچنین.بخش.قفل.و.سیلندرها.
که.با.دقت.و.حساسیت.زیادی.اجزای.بسیار.کوچک.قفل.ها.را.تولید.می.کردند.

4..این.سفر.و.بازدید.کارخانه.عظیم.کاله.دید.من.را.نسبت.به.این.مجموعه.بسیار.تغییر.داد..

تا.قبل.از.این.ســفر.من.محصوالت.کاله.را.برای.خودم.می.فروختم.ولی.ازاین.پس.محصوالت.

کاله.را.به.خاطر.کاله.و.مشتریان.می.فروشم!.کاله.مجموعه.ای.در.اندازه.و.استاندارد.جهانی.است.

که.احترام.به.مشــتری.را.سرلوحه.کارش.قرار.داده.و.با.داشتن.آزمایشگاهی.مجهز.محصوالت.
بی.عیب.و.نقصی.به.مشتریان.عرضه.می.کند.
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ناصر زارعی | درساوین

ارتباط ما با کاله یک رابطه صمیمی است

1..مجموعه.درســاوین.از.ســال.89.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.دوجداره.در.قم.
فعالیت.می.کند.

2..مجموعه.ما.مدت.2.ســال.اســت.با.کاله.آشنا.شــده.و.همکاری.می.کند..شروع.

همکاری.ما.با.لوالهای.رگالژی.کاله.بود.که.با.توجه.به.کیفیت.خوب.و.قیمت.مناسب.
محصوالت.کاله.این.همکاری.همچنان.ادامه.دارد.

3..مجموعــه.بزرگ.کاله.یکی.از.معدود.مجموعه.هایی.اســت.که.چنین.ســفری.

را.برای.مشــتریان.و.همکارانــش.در.ایران.تدارک.دیده.و.اجــازه.داده.تا.از.تمامی.

بخش.های.تولید.و.روند.ســاخت.محصوالتش.بازدید.کنند..بخش.های.تولید.توپی.و.

متغیرهای.ایمنی.ســیلندر.که.باعث.می.شود.هر.قفل.فقط.با.یک.کلید.باز.شود.برای.

من.خیلی.جالب.بود..بخش.آبکاری.و.اســتفاده.از.ماشین.آالت.خودکار.و.رباتیک.از.

جمله.بخش.های.خوب.کارخانه.بود..آزمایشــگاه.مجهز.کاله.و.آزمون.های.خوبی.که.

روی.محصوالت.انجام.می.دادند.بســیار.عالی.بود.چراکه.باعث.می.شــود.محصولی.
باکیفیت.و.بدون.نقص.به.بازار.عرضه.شود.

4..این.ســفر.برای.ما.خیلی.مفید.بود.و.شــناختی.که.از.روند.تولید.محصوالت.پیدا.

کرده.ایم.به.ما.کمک.می.کند.تا.در.آینده.بتوانیم.برای.مشــتریانمان.درباره.یراق.آالت.

بهتر.توضیــح.دهیم..دیدن.خطوط.تولید.محصــوالت.و.بخش.های.مختلف.کارخانه.

خیالمان.را.از.بابت.برخی.شــایعه.ها.راحت.کرد.و.ازاین.پس.با.اســتناد.به.مشــاهدات.

خودمــان.می.توانیم.جواب.این.موارد.را.بدهیم..از.این.به.بعد.ارتباط.ما.با.کاله.بســیار.

صمیمی.تر.و.به.قول.خودمان.دلی.شــده.است.و.این.سفر.در.تحکیم.این.روابط.نقش.
موثری.داشت.

مجید حق پرست | ایرمان صنعت

جای خالی مجموعه ای مانند کاله در کشور احساس می شود

1..شــرکت.ایرمان.صنعت.از.سال.86.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.و.شیشه.دوجداره.
گرید.+A.در.قائم.شهر.فعالیت.می.کند.

2..شرکت.ما.مدت.6.سال.اســت.با.مجموعه.کاله.همکاری.دارد..محصوالت.کاله.

به.دلیل.کیفیت.باالیی.که.دارند.در.مقابل.زنگ.زدگی.که.در.مناطق.شــمالی.کشــور.

مشکل.ســاز.هستند.خوب.جواب.می.دهند؛.به.همین.دلیل.همکاری.ما.با.کاله.تاکنون.
ادامه.داشته.است.

3..کارخانه.جدید.کاله.در.اســتانبول.با.برخورداری.از.تکنولوژی.روز.دنیا.در.ســطح.

باالیــی.از.کیفیت.فعالیت.می.کند..با.دیدن.ایــن.کارخانه.به.این.فکر.کردم.که.جای.

خالی.چنین.مجموعه.ای.در.ایران.به.شــدت.احساس.می.شود..بخش.آبکاری.کارخانه.

کاله.که.با.اســتفاده.از.ماشین.آالت.تمام.اتوماتیک.و.به.صورت.رباتیک.انجام.می.شد.از.
جمله.بخش.های.دیدنی.این.مجموعه.بود.

4..سفر.به.ترکیه.و.بازدید.مجموعه.کاله.تجربه.فنی.بسیار.گران.قدری.برای.همه.ما.

بود..مشاهده.روند.تولید.و.آگاهی.از.جزئیات.کار.به.ما.کمک.می.کند.تا.جواب.سواالت.

مشــتریان.را.راحت.تر.بدهیم..از.مجموعه.کاله.در.ایران.و.ترکیه.که.چنین.فرصتی.را.
برای.ما.به.وجود.آوردند.تشکر.می.کنم.

رضا عباسی | گروه تولیدی عباسی

استاندارد سخت گیرانه کاله عامل موفقیت آن است

1..گروه.تولیدی.عباســی.با.سابقه.ای.10.ساله،.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.دوجداره.
در.کشور.فعالیت.می.کند.

2..مجموعه.ما.مدت.ســه.ســال.اســت.با.کاله.همکاری.می.کنــد..کیفیت.باالی.

محصوالت،.گارانتی.مناسب.و.ارسال.به.موقع.سفارشات.ازجمله.دالیل.ما.برای.ادامه.
همکاری.با.مجموعه.کاله.است.

3..کارخانه.تازه.تاســیس.کاله.در.اســتانبول.ترکیه.بسیار.بزرگ.و.پیشرفته.و.باالتر.

از.حد.انتظار.ما.بود..اســتفاده.از.مواد.اولیه.درجه.یک.و.استاندارد.سختگیرانه.ای.که.به.
چشم.خودمان.دیدیم.باعث.شده.تا.چنین.محصول.باکیفیتی.روانه.بازار.کنند..

بخش.آبکاری.کاله.و.کنترل.کیفی.و.اســتاندارد.باالی.این.بخش.برای.ما.بســیار.
جالب.بود.

4..چون.از.قبل.هیچ.آشــنایی.با.روند.تولید.یراق.آالت.نداشــتم.این.سفر.برای.من.
بسیار.مفید.و.خاطره.انگیز.بود..

آشــنایی.با.بخش.های.مختلف.کار.تولید.و.رعایت.استاندارد.جهانی.در.یک.کارخانه.

بزرگ.در.ســطح.و.اندازه.جهانی.باعث.شــد.دید.تازه.ای.به.ایــن.مقوله.پیدا.کنم..از.
مهمان.نوازی.مدیران.کاله.در.ایران.و.ترکیه.و.گروه.نوید.تجارت.آرسام.تشکر.می.کنم.
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امیر آزادی | طرح و ساخت ایستا

کاله از سطح تکنولوژی تولید قابل قبولی برخوردار است

1..شــرکت.طرح.و.ســاخت.ایستا.با.10.ســال.ســابقه.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.
یو.پی..وی.سی.و.آلومینیوم.با.برند.ایستاوین.فعالیت.می.کند.

2..چندین.ســال.است.که.با.مجموعه.کاله.همکاری.داریم..به.دلیل.پشتیبانی.خوبی.
که.کاله.از.مشتریانش.دارد.همچنان.این.همکاری.ادامه.داشته.است.

3..مــن.از.کارخانه.های.زیادی.در.ترکیه،.آلمان.و.جاهای.دیگر.بازدید.داشــته.ام.که.

در.میان.آنها.کاله.از.ســطح.تکنولوژی.تولید.بســیار.خوب.و.قابل.قبولی.برخوردار.بود..

بخش.آزمایشــگاه.مجموعه.کاله.به.دلیل.ارتباطی.که.با.کار.خودم.داشــت.از.بهترین.
قسمت.های.کارخانه.بود.

4..این.سفر.به.بهتر.شدن.رابطه.کاری.ما.در.آینده.کمک.خواهد.کرد..ما.در.این.سفر.

با.همکاران.زیادی.از.نزدیک.آشنا.شدیم.که.در.همکاری.های.آینده.ما.تاثیرگذار.خواهد.

بود..سمیناری.که.مجموعه.کاله.در.طی.این.سفر.برای.ما.تدارک.دیده.بود.خیلی.مفید.
بود.و.اطالعات.خوبی.از.کاله.و.محصوالت.آن.به.دست.آوردیم.

حسین پوربهی | الوند پروفیل ساحل

کاله مجموعه ای بزرگ و گسترده با محصوالتی متنوع و باکیفیت

1..شــرکت.الوند.پروفیل.ســاحل.با.سابقه.ای.10.ســاله.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.
یو.پی..وی.سی.در.بوشهر.فعالیت.می.کند.

2..مجموعه.ما.مدت.5.ســال.اســت.با.کاله.همکاری.دارد..ما.در.ســال.های.اولیه.

فعالیتمــان.از.یراق.دیگری.اســتفاده.می.کردیم.ولی.به.دلیل.عدم.کشــش.بازار.دنبال.

جایگزین.کردن.برند.دیگری.بودیم.که.با.مذاکراتی.که.با.آقای.خرم.داشــتیم.با.توجه.

به.مســاعدت.و.همراهی.خوبی.که.با.ما.داشتند.تصمیم.گرفتیم.یراق.کاله.را.جایگزین.

کنیم..از.5.سال.پیش.تاکنون.نیز.به.دلیل.کامل.بودن.سبد.محصوالت.و.قیمت.مناسب.
یراق.آالت.کاله.از.این.برند.استفاده.می.کنیم.

3..واقعیت.این.اســت.که.آن.چیزی.که.ما.در.مجموعه.کاله.در.ترکیه.دیدیم.فراتر.از.

حد.تصوراتمان.بود..کارخانه.کاله.در.فضای.بسیار.بزرگی.واقع.شده.است.و.با.گستردگی.

فعالیتــی.که.دارد.محصوالت.متنوع.و.باکیفیتی.به.بازار.عرضه.می.کند..چون.در.منطقه.

بوشــهر.به.دلیل.رطوبت.باال،.نحوه.آبکاری.در.جلوگیــری.از.زنگ.زدگی.یراق.آالت.و.

حفــظ.کیفیت.و.کارایی.آن.نقش.زیادی.دارد.بخــش.آبکاری.مجموعه.کاله.برای.من.

بسیار.جالب.توجه.بود..بخش.آزمایشگاه.و.آزمون.های.واقعی.برخی.قطعات.مانند.لوالها.

و.قفل.ها.که.با.تعداد.دفعات.باال.باز.و.بســته.می.شــدند،.نیز.نشان.از.دقت،.حساسیت.و.
استاندارد.باالی.محصوالت.کاله.داشت.

4..مهم.ترین.دســتاورد.این.ســفر.برای.من.اطمینان.بیشتری.اســت.که.به.کاله.و.

محصــوالت.آن.پیداکرده.ام.و.ازاین.پس.با.اطمینان.بیشــتر.هم.این.محصوالت.را.به.
مشتریانم.عرضه.می.کنم.

امین مویدفر | طرح و ساخت ایستا

فراتر از حد تصور ما بود 

1..شرکت.طرح.و.ساخت.ایستا.با.سابقه.10.ساله،.تولیدکننده.در.و.پنجره.دوجداره.آلومینیوم.
و.یو.پی.وی.سی.با.برند.ایستاوین.است.

2..شرکت.ایستا.از.سال.92.با.مجموعه.کاله.در.ایران.همکاری.می.کند..مجموعه.کاله.یک.

پکیج.کامل.اســت.و.برای.ما.به.عنوان.همکار.و.مشــتری.همه.آن.چیزی.را.که.از.یک.تامین.

کننده.کاال.انتظار.داریم.دارد..مدیران.نوید.تجارت.آرسام.شخصیت.هایی.متین.و.فرهیخته.اند.

که.با.تمام.توان.پشــت.ما.و.محصوالتشــان.هستند.و.در.یک.سیستم.تامین.کاالی.حرفه.ای.

از.ثبت.ســفارش.تا.تحویل.محصول.و.خدمات.پس.از.فروش.به.بهترین.نحو.خدماتشــان.را.
به.مشتریان.ارائه.می.کنند.

3..در.صحبت.هایی.که.از.قبل.با.مدیران.نوید.تجارت.آرسام.درباره.کارخانه.کاله.داشتیم.تا.

حدودی.شــرایط.و.فضای.آنجا.را.برایمان.توضیح.داده.بودند.ولی.چیزی.که.در.آنجا.دیدیم.از.

نظر.وسعت.فضای.کارخانه،.حجم.تولید،.تنوع.محصول،.ماشین.آالت.و.تکنولوژی.تولید،.تعداد.

پرسنل.و.....واقعا.فراتر.از.حد.تصور.ما.بود..تمامی.بخش.های.کارخانه.کاله.به.صورت.حرفه.ای.

فعالیت.می.کردند.ولی.بخش.آزمایشــگاه.و.آزمون.های.دقیقی.که.با.تعداد.دفعات.زیاد.برخی.
محصوالت.را.تست.می.کردند.برای.من.بسیار.جالب.بود.

4..آشــنایی.با.تعدادی.از.همکارانمان.که.برخی.را.تاکنون.از.نزدیک.ندیده.بودیم،.از.جمله.

دســتاوردهای.خوب.این.ســفر.بود..بازدید.مجموعه.ای.با.آن.عظمت.و.سطح.تکنولوژی.باال.

کمک.زیادی.به.آینده.کاری.و.فعالیت.های.آتی.ما.کرد..آشــنایی.و.تبادل.نظر.با.دوســتان.و.

همکارانی.که.به.قول.آقای.خرم.خانواده.کاله.را.در.کنار.هم.تشکیل.می.دهیم.سرشار.از.تجربه.
و.از.اتفاقات.خوب.و.لذت.بخش.سفر.ترکیه.برای.من.بود.
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 ابتدا مختصری پیرامون پیشــینه و سابقه فعالیت شرکت برین 
یراق بیان کنید؟

شــرکت.برین.یراق.از.ســال.1388.در.تبریز.وارد.عرصه.تولید.اسپانیولت.و.ملزومات.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.سی.شد..هسته.اولیه.برین.یراق.که.با.سرمایه.اندک.چند.رفیق.دانشجو.شکل.

گرفته.بود.در.زمینه.تولید.یراق.آالت.در.و.پنجره.در.ایران.جزو.اولین.ها.بود.و.باوجود.مشکالت.

عدیده.ای.که.داشتیم.کار.را.به.سختی.ادامه.دادیم..تولید.اسپانیولت.با.برند.BAY.در.سطحی.که.

می.توانســت.از.لحاظ.کیفیت.با.محصوالت.مشابه.ترک.رقابت.کند.در.همین.دوره.اتفاق.افتاد..

بااین.حال.مشــکالت.بخش.تولید.و.عدم.توان.رقابت.از.نظر.قیمتی.با.محصوالت.بازار.باعث.

توقف.این.کار.شــد..افزایش.مشکالت.بخش.تولید.رفته.رفته.ما.را.ناچار.کرد.برخالف.میلمان.

عمل.کنیم.و.با.تعدیل.کردن.بخش.تولید،.بیشــتر.به.بخــش.بازرگانی.و.واردات.محصوالت.

ترک.و.خارجی.بپردازیم..یکی.از.عوامل.اصلی.که.بخش.تولید.ما.را.دچار.مشــکل.می.کند.نوع.

نگاه.جامعه.ما.به.تولیدات.داخلی.اســت..متاســفانه.جامعه.ما.در.این.زمینه.بسیار.ضعیف.عمل.

می.کند.و.چشم.و.گوش.بسته.هر.محصول.خارجی.را.بر.نمونه.داخلی.ترجیح.می.دهد..البته.ما.

در.بخش.تولید.مجموعه.برین.یراق،.تولید.محصوالتی.مانند.انواع.دستگیره.های.پالستیکی.و.

آلومینیومی،.کانکتور،.زیر.شیشــه.ها.و.زبانه.های.آکس.سیزده.و.نه.را.همچنان.ادامه.داده.و.به.

بازار.عرضه.می.کنیم..در.ســال.های.اخیر.با.تمرکز.بر.بخش.واردات.تالش.کردیم.تا.بار.دیگر.

فعالیت.شرکت.را.تقویت.کنیم.و.در.این.راه.به.سمت.واردات.محصوالت.برند.GEVISS.رفتیم.

و.با.کســب.نمایندگی.اقدام.به.توزیع.و.فروش.این.محصول.کردیم..از.دیگر.محصوالتی.که.

ما.نمایندگی.آن.را.در.اختیار.داریم.برند.MAKO.اتریش.اســت..برند.ماکو.ازجمله.یراق.آالت.

باکیفیــت.روز.اروپا.اســت.که.کیفیــت.آن.در.حد.محصوالت.درجه.یک.اروپا.و.بســیار.باالتر.

از.برندهای.ترک.اســت..کســب.نمایندگی.پروفیل.فنســتر.من.و.توزیع.آن.در.بازار.از.دیگر.

فعالیت.های.شــرکت.برین.یراق.است..شــرکت.برین.یراق.همچنین.عضو.انجمن.در.و.پنجره.
یو.پی.وی.سی.کشور.است.و.از.فعالیت.های.جمعی.استقبال.می.کند.

 فعالیت شما از چه موقع به تهران منتقل شد؟
با.تشــدید.مشــکالت.بخش.تولید.چون.هم.زمان.برخی.اقــالم.را.از.ترکیه.وارد.می.کردیم.
تصمیم.گرفتیم.بخش.بازرگانی.را.بیشــتر.توســعه.دهیم..در.همین.دوره.بود.که.با.راه.اندازی.

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت برین یراق؛

برین یراق، از سهند تا دماوند در اوج افتخار

شرکت برین یراق از جمله نخستین شرکت هایی است که فعالیت خود را در زمینه تولید یراق آالت در و پنجره در کشور آغاز کرد. هرچند این شرکت در 
ادامه بیشتر به سمت فعالیت بازرگانی و واردات یراق آالت سوق یافت اما همچنان به فعالیت تولیدی خود ادامه می دهد. شرکت برین یراق با سرمایه 
اولیه چند دانشــجوی فنی و مهندسی در تبریز تاسیس شد. در حال حاضر دفتر شرکت برین یراق در مجتمع نمایشگاه های دائمی صنعت ساختمان 
رضا در بازار شــادآباد تهران دایر اســت و درزمینه تامین یراق آالت در و پنجره دوجداره به سراسر کشور خدمات ارائه می دهد. برین یراق با کسب 
نمایندگی شرکت های پروفیل GEVISS ،fenster mann ترکیه، و MAKO اتریش انواع یراق آالت و ملزومات در و پنجره دوجداره یو.پی. وی.سی 
را تامین و توزیع می کند. گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان به سراغ سلمان سرخ مرد، مدیرعامل جوان و پرتالش شرکت برین یراق رفته تا گفتگویی 

پیرامون وضعیت این روزهای صنف یراق آالت در و پنجره انجام دهد که در ادامه توجه شما را به این گفتگو جلب می کنیم:

اشــاره
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دفتری.در.بازار.شــادآباد.تهران.همکاری.مــا.با.نماینده.اصلی.جیویس )GEVISS( در.ایران.

آغاز.شد.و.از.دفتر.تهران.اقدام.به.توزیع.و.فروش.کاال.به.سراسر.کشور.کردیم..در.حال.حاضر.

نیز.این.دفتر.آماده.ارائه.خدمات.به.تمامی.مشــتریان.در.سراســر.کشــور.است..دفتر.و.انبار.ما.

در.محدوده.شــادآباد.در.مجتمع.تازه.تاسیس.»نمایشــگاه.های.دائمی.صنعت.ساختمان.رضا«.

واقع.شــده.است..ما.در.اینجا.نمایشگاه.دائمی.و.شــوروم.داریم.که.مشتریان.می.توانند.کاالی.
موردنظرشان.را.از.اینجا.خریداری.کرده.و.به.نقاط.مختلف.کشور.ارسال.کنند.

 با توجه به این که شما در هر دو بخش تولید و بازرگانی فعالیت داشتید، 
کدام بخش را بیشتر می پسندید؟ 

با.توجه.به.رشــته.تحصیلی.و.تجربیاتی.که.دارم.شــخصا.فعالیت.در.بخش.تولید.را.ترجیح.

می.دهم.ولی.باور.کنید.آن.قدر.مشــکالت.بخش.تولید.در.کشــور.زیاد.اســت.که.هرچقدر.هم.

عالقه.داشــته.باشــید.نمی.توانید.در.این.بخش.دوام.بیاورید..متاسفانه.کاستی.های.فراوانی.در.

بخش.تولید.کشــور.وجود.دارد.و.این.مشکالت،.ریســک.فعالیت.تولیدی.را.بسیار.زیاد.کرده.

اســت..باوجودی.که.ما.به.عنوان.صنعتگر.کشور.دوســت.داریم.که.محصول.داخلی.و.کاالی.

ایرانی.تولید.کنیم.و.به.دســت.مردم.برســانیم.ولی.همان.مردم.هم.در.بازار.عالقه.بیشــتری.

به.کاالی.خارجی.نشــان.می.دهند.و.حتی.بین.دو.محصول.مشــابه.ایرانی.و.خارجی.که.ازنظر.

قیمت.و.کیفیت.برابر.هســتند.کاالی.خارجی.را.انتخاب.می.کنند..مسئوالن.و.دست.اندرکاران.

بخش.صنعت.کشــور.نیز.حمایت.آن.چنانــی.از.تولیدکنندگان.داخلی.ندارند.و.هیچ.کار.مفیدی.

برای.بخش.تولید.صورت.نمی.گیرد..این.مســائل.و.سایر.مشکالت.بخش.تولید.باید.به.صورت.

ریشه.ای.درست.شوند.و.باید.با.کار.فرهنگی.زیرساخت.های.فکری.و.صنعتی.جامعه.را.تغییر.داد..
تا.این.موارد.حل.نشود.نمی.توان.انتظار.داشت.بخش.تولید.پویا.و.مفیدی.در.کشور.داشته.باشیم.

 در مورد برند GEVISS کمی توضیح دهید؟
.GEVISS.ازجمله.برندهای.معتبر.و.معروف.ترکیه.در.شــهر.اســتانبول.است.که.تولید.و.
عرضه.تمامی.یراق.و.ملزومات.در.و.پنجره.یو.پی.وی.ســی.را.در.ســبد.کاالیی.خود.دارد..این.
برند.که.از.تیراژ.تولید.بسیار.باالیی.در.میان.سایر.برندهای.ترک.و.حتی.آلمانی.برخوردار.است،.
تمامی.اســتانداردهای.تولید.اروپا.و.جهان.را.دریافت.کرده.است؛.به.همین.دلیل.سهم.خوبی.از.

بازار.یراق.آالت.در.و.پنجره.کشور.ما.را.نیز.در.اختیار.دارد.
 آیا GEVISS به تازگی محصول جدیدی به بازار عرضه کرده است؟

جدیدترین.محصولی.که.به.ســبد.کاالیی.GEVISS.اضافه.شده.سیستم.های.دوحالته.ضد.

سرقت.است..این.سیستم.نسبت.به.دوحالته.معمولی.از.نظر.ایمنی.در.سطح.بسیار.باالتری.قرار.

دارد.و.امکان.بازکردن.آن.توسط.سارق.به.هیچ.عنوان.وجود.ندارد..مسئله.امنیت.در.پنجره.بسیار.

حائز.اهمیت.است.و.ازآنجاکه.سیستم.دوحالته.ضد.سرقت.تفاوت.کمی.ازنظر.قیمت.با.سیستم.
دوحالته.معمولی.دارد.این.محصول.با.استقبال.خوبی.در.بازار.روبه.رو.شده.است.

 GEVISS چه مزایایی نســبت به سایر یراق آالت و برندهای موجود در 
بازار دارد که باعث شد شما به سمت این برند متمایل شوید؟

اولین.مســئله.درباره.برند.GEVISS.بحث.کیفیت.آن.اســت.که.بــه.دلیل.دارا.بودن.اکثر.

استانداردهای.مطرح.اروپا.و.جهان،.نسبت.به.عموم.یراق.آالت.ترک.و.ایرانی.از.سطح.باالتری.

برخوردار.اســت..از.نظر.قیمت.هم.نســبت.به.کیفیتش.و.در.مقایسه.با.سایر.برندهای.ترک.و.

ایرانی.از.قیمت.مناســبی.برخوردار.است..مســئله.بعدی.نحوه.تامین.و.در.دسترس.بودن.این.

محصول.در.بازار.ایران.اســت..به.دلیل.وجود.بازار.خوب،.انبار.بزرگ.و.پشــتیبانی.مناســبی.

که.توســط.نمایندگی.های.مجاز.GEVISS.از.مشــتریان.این.برند.می.شود.میزان.استقبال.از.

محصوالت.GEVISS.نســبتا.خوب.است..GEVISS.بیشــترین.میزان.دپوی.کاال.و.تیراژ.

.GEVISS.واردات.را.در.بیــن.برندهای.خارجی.در.ایران.دارد..یکی.دیگر.از.تفاوت.های.عمده

نســبت.به.ســایر.برندهای.ترک.این.است.که.مدیران.ارشــد.این.برند.در.انتخاب.نمایندگی.

فروش.در.ایران.دقت.و.حساســیت.زیادی.به.خرج.داده.اند.و.به.هرکسی.به.صرف.داشتن.پول.

نمایندگی.و.جنس.نداده.اند..این.موضوع.بر.روی.نحوه.توزیع.این.محصول.در.بازار.ایران.تاثیر.
بسیار.مثبتی.داشته.است.

 در حال حاضر چه مشکالتی در بخش واردات یراق وجود دارد؟
عالوه.بر.مشــکالت.همیشــگی.که.در.بخش.گمرک.و.واردات.کاال.در.مملکت.با.آن.
مواجه.هســتیم.به.تازگی.میزان.تعرفه.برخی.محصــوالت.ازجمله.یراق.آالت.در.و.پنجره.
افزایش.یافته.است..این.افزایش.تعرفه.ما.را.مجبور.کرد.تا.نزدیک.به.20.درصد.افزایش.
قیمت.داشته.باشیم.که.با.توجه.به.رکودی.که.در.بازار.وجود.دارد.این.افزایش.قیمت.اصال.
به.مذاق.بازار.و.مشتریان.خوش.نیامد..باال.و.پایین.شدن.دالر.و.قیمت.مواد.اولیه.از.دیگر.
مســائلی.است.که.دست.به.دســت.هم.داده.اند.تا.ثبات.الزم.در.بازار.ما.وجود.نداشته.باشد.
و.فعالیت.ما.همواره.با.اســترس.فراوانی.همراه.باشد..ما.برای.تعدیل.این.مسائل.مجبور.

می.شویم.از.سود.خودمان.کم.کنیم.تا.بازار.را.حفظ.کنیم.
 میزان تفاوت کیفیت یراق ایرانی و خارجی در چه حدی است؟

به.عنوان.کسی.که.هم.در.تولید.یراق.در.داخل.کشور.فعالیت.دارم.و.هم.یراق.خارجی.

و.تــرک.وارد.می.کنم.به.جرات.اعالم.می.کنم.که.اگر.از.تولید.داخلی.ما.حمایت.شــود.

تفاوت.معنــاداری.از.نظر.کیفیت.با.بهترین.محصوالت.خارجی.به.ویژه.ترک.نخواهیم.

داشــت..شاید.تا.رسیدن.به.ســطح.تکنولوژی.و.کیفیت.کشوری.مثل.آلمان.هنوز.راه.

بسیاری.داشته.باشیم.اما.نســبت.به.محصوالت.ترک.در.یک.سطح.و.حتی.در.برخی.

موارد.باالتر.هســتیم..متاسفانه.هم.مسئوالن.ما.آن.چنان.که.بایدوشاید.از.تولید.داخلی.

حمایت.نمی.کنند.هم.مردم.و.جامعه.نســبت.به.خریــد.جنس.داخلی.رغبت.آن.چنانی.

ندارند.و.حمایتی.صورت.نمی.دهند..در.این.شرایط.تولیدکننده.هم.تمایلی.برای.صرف.

هزینه.در.این.زمینه.از.خود.نشــان.نمی.دهد.و.ترجیح.می.دهد.ســرمایه.اش.را.در.جای.
کم.خطر.و.پرمنفعت.تری.هزینه.کند.

 خدمات پس از فروش در شــرکت شما به چه صورت به مشتریان 
ارائه می شود؟

بحــث.خدمات.پس.از.فــروش.در.مجموعه.ما.به.دو.صورت.اســت..یکی.گارانتی.و.

ضمانت.نامه.هایی.است.که.خود.شرکت.ها.برای.محصوالتشان.دارند.و.چنانکه.شما.کاال.را.

از.نمایندگی.مجاز.آن.خریداری.کنید.این.گارانتی.شامل.حال.شما.خواهد.شد..مورد.دیگر.

خدماتی.اســت.که.شرکت.ما.بر.اســاس.رعایت.اصل.مشتری.مداری.و.فراتر.از.گارانتی.

اصلی.کاال.به.مشــتریان.ارائه.می.دهد.به.این.صورت.که.اگر.یراقی.دچار.مشکل.باشد.در.
اسرع.وقت،.بدون.هزینه.و.بدون.هیچ.قید.و.شرطی.تعویض.می.شود.
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افتتاح بازرگانی سوین همدان
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیران سوین سبحان؛

بخش بازرگانی سوین سبحان از نیمه اول سال 1396 با حضور جمعی از فعاالن صنعت یو.پی.وی.سی فعالیت رسمی خود را در زمینه تامین مواد 
اولیه تولید در و پنجره یو.پی.وی.ســی و ملزومات ساخت شیشــه های دوجداره در همدان آغاز کرد. در حال حاضر شرکت سوین سبحان )گروه 
صنعتی عظیمی( که در ســال 1389 با مدیریت مهندس عظیمی در زمینی به مســاحت 3۰۰۰ متر مربع راه اندازی شد، با تعداد 17 نفر پرسنل 
مشغول به تولید در و پنجره دوجداره می باشد. سیاست های این شرکت بر تولید محصوالت باکیفیت از مواد اولیه مطرح و مرغوب و رعایت کامل 
اســتاندارد تولید در و پنجره استوار است، که این امر موجب شده شرکت سوین ســبحان یکی از موفق ترین تولیدکنندگان غرب کشور شود و 
جایگاه ویژه ای را در بازار در و پنجره به خود اختصاص دهد. رعایت حقوق مصرف کننده و تالش برای ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان نیز 
به توســعه بازار و سودآوری بیشتر این مجموعه کمک فراوانی کرده است. شرکت سوین سبحان با توجه به نیاز بازار و تجارب ارزشمندی که در 
زمینه تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی و شیشه دوجداره داشت بر آن شد تا در بخش بازرگانی نیز فعالیت جدی تری داشته باشد. بر همین اساس 
تصمیم مدیران مجموعه بر این شــد تا با احداث و راه اندازی بخش بازرگانی مجموعه ســوین سبحان با نام »شرکت بازرگانی سوین همدان«، 
خدمات بازرگانی مورد نیاز مشــتریان و بخشی از بازار غرب کشور را تامین و عرضه کنند. پنجره ایرانیان در راستای معرفی مجموعه های موفق 
صنعت در و پنجره و به مناسبت افتتاح شرکت بازرگانی سوین با آقایان محمد و مهرداد عظیمی مدیران این مجموعه گفتگو انجام داده است که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید:

اشــاره

 مختصری پیرامون شرکت سوین و اهم فعالیت های آن بیان کنید؟
شــرکت.ما.با.برند.بازرگانی.سوین.تابستان.امســال.)1396(.فعالیت.خود.را.در.زمینه.
فروش.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی،.یراق.آالت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.و.
همچنین.ملزومات.ســاخت.شیشه.دوجداره.و.تولید.و.فروش.مقاطع.گالوانیزه.و.تقویتی.

در.استان.همدان.آغاز.کرده.است.
 هدف از تاسیس بازرگانی سوین چه بوده است؟

بازرگانی.ســوین.در.تابســتان.امســال.باهدف.تامین.مواد.اولیه.تولیدکنندگان.در.و.

پنجره.های.یو.پی.وی.ســی.و.ملزومات.تولید.شیشه.های.دو.و.سه.جداره.تاسیس.شد..با.

توجه.به.بررســی.های.انجام.گرفته.متوجه.شدیم.70.درصد.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.و.

شیشــه.دوجداره.در.تامین.مواد.اولیه.کارگاه.خود.با.مشکالتی.روبه.رو.هستند..مشکالتی.

نظیر.هزینه.های.باالی.حمل.ونقل.و.زمان.زیاد.باربری.و.همچنین.مشــکل.تامین.مواد.

اولیه.از.چند.شــرکت.متفاوت.ازجمله.مشــکالتی.است.که.بسیاری.از.کارگاه.های.تولید.

در.و.پنجره.با.آن.مواجه.هستند.لذا.مدیران.شرکت.سوین.سبحان.تصمیم.گرفتند.واحد.

بازرگانی.این.شــرکت.را.با.ایجاد.یک.انبار.کامل.و.مجهز.در.منطقه.غرب.کشــور.و.به.
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مرکزیت.همدان.راه.اندازی.کنند.
 سوین چه امتیازی نسبت به رقبای خود ایجاد کرده است؟

ازجمله.مزایا.و.امتیازات.بازرگانی.ســوین.این.است.که.محصوالت.ارائه.شده.در.سبد.

کاالیی.این.مجموعه.نســبتا.کامل.و.از.برندهای.درجه.یک.و.مطرح.صنعت.در.و.پنجره.

دنیا.هســتند..با.توجه.به.این.که.انبار.مجموعه.ســوین.کلیه.محصوالت.را.در.یک.نقطه.

و.در.دسترس.مشــتریان.قرار.داده.است،.سهولت.تامین.مواد.اولیه.برای.تولیدکنندگان،.

امتیاز.ویژه.ای.را.برای.این.مجموعه.فراهم.کرده.است..بازرگانی.سوین.همچنین.با.ارائه.

محصوالت.خود.با.قیمت.تمام.شــده.مناسب.و.پایین.توانسته.خیلی.زود.در.منطقه.بازار.
خوبی.ایجاد.کند.

 بازرگانی ســوین در حال حاضر چه محصوالت و خدماتی به بازار و 
مشتریان ارائه می دهد؟

بازرگانی.ســوین.ارائــه.کلیه.مواد.اولیه.و.لوازم.مورد.نیاز.بــرای.تولید.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.ســی.و.شیشــه.دوجداره.و.حتی.ملزومات.نصب.را.در.سبد.کاالیی.خود.
جای.داده.است.

عمده.ترین.محصوالت.بازرگانی.سوین.به.شرح.زیر.است:
ـ.فروش.و.پخش.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.)الزم.به.ذکر.است.که.بازرگانی.سوین.

نماینده.رسمی.توزیع.و.فروش.پروفیل.پراتیک.در.غرب.کشور.است(.
ـ.فروش.انواع.یراق.آالت.از.قبیل.تک.حالته،.دوحالته،.کشویی،.فولکسی.و.آکاردئونی.

و.عرضه.انواع.پیچ.از.بهترین.و.مرغوب.ترین.برندهای.موجود.در.بازار.
ـ.پروفیل.های.تقویتی.گالوانیزه.با.مقاطع.متنوع.برای.انواع.پروفیل.های.موجود.در.بازار.

ایران.و.ضخامت.های.مختلف.از.0/9.تا.1/5.میلی.متر.
ـ.ملزومات.ســاخت.شیشــه.دوجداره.نظیر.انواع.اسپیســرهای.بوتیل.دار.و.معمولی.با.
عرض.6.میل.تا.16.میل،.رطوبت.گیر.و.انواع.چســب.های.پلی.ســولفاید.و.سیلیکون.و.

همچنین.انواع.پروفیل.و.ملزومات.جورجین.بار.
ـ.کلیه.لوازم.مربوط.به.نصب.پنجره.های.یو.پی.وی.ســی.مانند.چســب.های.درزگیر.

ماستیک.و.سیلیکون.و.انواع.پیچ.و.قطعات.نصب
ـ.فروش.کلیه.لوازم.توری.های.پشه.بند.

ـ.ارائه.خدمات.خم.پروفیل.یو.پی.وی.ســی.به.همــکاران.تولیدکننده.پنجره.های.
یو.پی.وی.سی.

بازرگانی.ســوین.حتی.با.ایجاد.کارگاه.خم.کاری.پروفیل.ســعی.کــرد.این.بخش.از.

درخواست.همکاران.عزیز.را.نیز.مرتفع.کند.
 توان و ظرفیت مجموعه بازرگانی سوین را چگونه می بینید؟

بازرگانی.سوین.به.دلیل.اینکه.با.یک.سابقه.11.ساله.در.صنعت.در.و.پنجره.وارد.بحث.

بازرگانی.شده.لذا.با.بیشتر.مسائل،.مشکالت.و.زیروبم.این.صنعت.آشناست.و.به.پشتوانه.

این.ســابقه.دپوی.قوی.و.مناسبی.ایجاد.کرده.اســت..برای.مثال.در.حال.حاضر.ما.در.

بازرگانی.ســوین.در.یک.روز.کاری.توانایی.تامین.بیش.از.دو.هزار.دست.یراق.دوحالته.

و.بیش.از.ســی.هزار.متر.پروفیل.را.برای.همکاران.عزیز.داریم.و.حتی.یراق.آالت.خاص.

مانند.فولکس.واگنی،.آکاردئونی.و.....در.بازرگانی.ســوین.به.اندازه.کافی.موجود.اســت.و.
مشتریان.ما.در.این.زمینه.هیچ.مشکلی.نخواهند.داشت.

 شما برای آینده این مجموعه چه برنامه ای دارید؟
ما.در.ابتدا.و.برای.سال.اول،.فعالیت.خود.را.برای.تامین.مواد.اولیه.همکاران.عزیزمان.
در.6.استان.همدان،.مرکزی،.کردستان،.لرستان،.کرمانشاه.و.ایالم.برنامه.ریزی.و.تامین.
منابع.کرده.ایم.که.می.توانند.با.صرف.کمترین.هزینه.از.انبار.بازرگانی.سوین.در.نزدیکی.
خودشــان.نیازهای.خود.را.تامین.کنند...البته.قرار.بود.دفتر.و.انبار.تهران.تا.سال.1397.
راه.اندازی.شــود.اما.با.توجه.به.استقبال.خوب.مشتریان.سوین.این.امر.تسریع.شد.و.دفتر.
بازرگانی.سوین.در.تهران.واقع.در.خیابان.ولیعصر.باالتر.از.میرداماد،.برج.فیروز.افتتاح.و.

هم.اکنون.مشغول.به.ارائه.خدمات.شده.است.
 در انتها اگر صحبت خاصی دارید بیان کنید؟

با.توجه.به.اوضاع.نابه.ســامانی.که.گریبان.گیر.صنعت.ســاختمان.به.خصوص.صنعت.

در.و.پنجره.شــده.اســت.از.همه.آحاد.جامعه.به.ویژه.همکاران،.تولیدکنندگان.و.فعاالن.

صنعت.خواهشــمندیم.تاکید.به.اســتفاده.از.محصوالت.باکیفیت.را.در.دستور.کار.خود.

داشــته.باشند..واقعیت.این.اســت.که.صنعت.ما.به.اندازه.کافی.در.بحث.کیفی.پس.رفت.

داشــته.و.بیش.از.این.دیگر.فاجعه.به.حساب.می.آید..مطمئنا.اگر.از.تولیدکنندگان.داخلی.

حمایت.شود.و.محصوالت.باکیفیت.و.دارای.استاندارد.داخلی.به.بازار.عرضه.شود،.قوانین.

استاندارد.مونتاژ.تدوین.شده.و.نظارت.دقیقی.بر.اجرای.آن.صورت.گیرد.بسیاری.از.موانع.

و.مشــکالت.این.صنعت.در.آینده.رفع.خواهد.شد..تشکیل.اتحادیه.و.سندیکای.صنفی.

برای.همفکری،.همکاری.و.رفع.مشــکالت.این.صنف.نیز.تاثیر.زیادی.بر.بهبود.شرایط.

آینده.بازار.در.و.پنجره.دوجداره.خواهد.داشت..آشنایی.مردم.با.مزایای.پنجره.دوجداره.و.

نقش.زیاد.آن.در.حفظ.و.بهره.وری.انرژی.و.کمک.به.اقتصاد.و.محیط.زیست.اصلی.ترین.
عامل.در.ترویج.این.صنعت.و.ترغیب.مردم.به.استفاده.از.پنجره.های.دوجداره.است.
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مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

الزامات طراحی و اجرای نمای سنگی )بخش سوم(

انواع مهار در نماهای مهارشده 

1. لقمه های پشتیبان )روش نصب مستقیم(
در.این.روش.هر.یک.از.سنگ.های.نما.جهت.تحمل.بارهای.ثقلی.و.جانبی.به.صورت.مستقیم.
به.دیوار.پشتیبان.متصل.می.شود..بار.ثقلی.هر.یک.از.قطعات.سنگ.نما.به.وسیله.دو.تکیه.گاه.به.
دیوار.پشت.بند.منتقل.می.شود.که.این.تکیه.گاه.ها.شامل.لقمه.های.پشتیبان.می.باشند..لقمه.های.
پشــتیبان.که.نقش.آنها،.انتقال.بار.از.ســنگ.به.مهار.می.باشد.شــامل.قطعاتی.از.سنگ.یا.فلز.
هســتند.که.در.هنگام.ســاخت.سنگ.های.نما.به.وســیله.اتصال.مکانیکی.ضدزنگ.آغشته.به.
چســب.به.پشت.سنگ.متصل.می.شوند.)شکل.5(..ماده.چسبنده،.تنها.به.منظور.تسهیل.اتصال.
لقمه.های.پشتیبان.به.سنگ.استفاده.می.شود..اتصال.مکانیکی.باید.شامل.دو.یا.تعداد.بیشتري.
بســت.فوالدي.ضدزنگ.به.ازاي.هر.لقمه.باشــد.که.انتهاي.آن.یا.تمام.طول.آن.با.زاویه.30.
یا.45.درجه،..یکی.رو.به.باال.و.یکی.رو.به.پایین.از.پشــت.لقمه.پشــتیبان.تا.داخل.سنگ.ادامه.
می.یابند.)استفاده.از.مهارهایی.مانند.شکل..8.اجرایی.تر.است(..مهره.این.بست.ها.پس.از.گیرش.
چسب.لقمه.پشتیبان،.محکم.می.شــود..لقمه.های.پشتیبان.می.توانند.داراي.یک.برش.شیاري.
باشــند.تا.شکافی.تشکیل.دهند.که.به.بست.هاي.نبشی.J شــکل.که.به.دیوار.پشتیبان.بلوک.
سیمانی.یا.بتنی.مهار.شده.اند،.متصل.شوند.یا.می.توان.آنها.را.به.صورت.مربعی.برش.داد.)شکل.
5.تا7(..بســت.های.مکانیکی.تعبیه.شده.در.سنگ.باید.به.اندازه.طول.های.محاسبه.شده،.از.قبل.
برش.داده.شــده.باشــند،.به.صورتی.که.هنگامی.که.به.طور.کامل.داخل.سوراخ.های.تعبیه.شده.
جاي.می.گیرند،.انتهاي.آنها.در.سطح.لقمه.پشتیبان.قابل.رویت.باشد..این.موضوع،.این.امکان.

با توجه به اهمیت ســنگ ها در نماهای ساختمان های ساخته شده در 
کشور و تجربیات حاصل از زلزله های اخیر و استقبال از مبحث الزامات 
طراحی و اجرای نمای ســنگی ) ضابطه 71۴(، این بحث را در بخش 

سوم و چهارم نیز ادامه خواهیم داد.
در بخش ســوم به ادامه مطالب  مربوط به روش هــای مهار در نما 

می پردازیم:  

اشــاره

را.براي.نصب.کننده.فراهم.می.کند.که.معلوم.شود.آیا.بست.ها.در.محل.مورد.نظر.قرار.گرفته.اند.
و.به.طور.کامل.داخل.سوراخ.ها.فرو.رفته.اند.یا.خیر.)شکل.8(.

.

.

.

شکل۵ - قطعه سنگ نما همراه با قطعات 
لقمه سنگی نصب شده در فاصله 2۵/۰ طول قطعه

شکل 6 - بست های نبشی J شکل 
مهارشده به دیوار پشتیبان بلوک سیمانی یا بتنی

شکل 7 - مقطعی از نماي سنگی متصل به دیوار 
بنایی با بلوک سیمانی به کمک لقمه های پشتیبان
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1.ـ.دیوار.پشتیبان.نما
.پوشــش.درزبندي.در.باالي.لقمه.پشــتیبان.از.جنس.اپوکســی.براي.جلوگیري.از.نفوذ. 2ـ.

رطوبت.به.اتصال.لقمه.به.سنگ
3.ـ.فرورفتگی.ایجادشده.در.لقمه.پشتیبان.براي.ایجاد.شکاف.براي.تحمل.بار.جانبی

.در.شــکاف.باید.مواد.تراکم.پذیر.براي.تماس.مناسب.سنگ.و.مهار.و.جلوگیري.از.لرزش. 4ـ.
آن.قرار.داده.شود.

5.ـ.صفحه.فلزي.یا.پالســتیک.براي.تنظیم.موقعیت.تکیه.گاه.مهار.که.باید.از.سطح.صفحه.

خمیده.مهار.در.راســتاي.اتصال.به.دیوار.پشــتیبان.اندکی.بزرگ.تر.باشــد.و.ضخامت.آن.باید.

حداقل.مقدار.ممکن.باشــد..ضخامت.زیاد.آن.در.پیچ.مهار.خمش.ایجاد.کرده.و.ظرفیت.آن.را.
کاهش.می.دهد.

.صفحــه.فوالدي.خم.کاری.شــده.مهاري.داراي.لبه.براي.قرار.گرفتن.در.شــکاف.لقمه. 6ـ.

پشتیبان.که.باید.داراي.پوشش.یا.جنس.ضدزنگ.باشد..این.قطعه.وظیفه.تحمل.بارهاي.ثقلی.
و.جانبی.ناشی.از.سنگ.نما.را.دارد.و.باید.براي.آن.طراحی.گردد.

......6A.-.نبشــی.نشــیمن.فقط.به.عنوان.تکیه.گاه.ثقلی.از.ناشاقولی.در.هنگام.نصب.نبشی.
باید.احتراز.کرد.

7.ـ.حفره.ها.با.ابعاد.بزرگ.تر.در.نبشــی.براي.ایجــاد.قابلیت.تنظیم.موقعیت.اتصال.به.دیوار.
پشتیبان.با.لبه.پائین.لقمه.پشتیبان.سنگ.

.قطعه.جلوگیري.کننده.از.لغزش.اتصال.که.پس.از.تنظیم.موقعیت.تکیه.گاه.نصب.می.شود. 8ـ.
9.ـ.پیچ.بازشونده.متصل.کننده.نبشی.به.دیوار.پشتیبان

10.ـ.حداقل.ارتفاع.شکاف.10میلی.متر.می.باشد.
11.ـ.نشیمن.سنگ.از.جنس.پالستیک.یا.الستیک.تراکم.ناپذیر.براي.تنظیم.ارتفاع

.فاصله.مرکز.ثقل.سنگ.تا.دیوار.پشتیبان.به.منظور.حداقل.کردن.لنگر.خارج.محور.وارده. 12ـ.
به.مهارها.و.نیروي.خارج.کننده.آنها.باید.حداقل.ممکن.از.لحاظ.اجرایی.باشد.

13.ـ.سنگ.نما
14.ـ.مهارهاي.متصل.کننده.لقمه.به.سنگ.که.تمام.ضخامت.لقمه.را.در.برمی.گیرد.

.لقمه.پشــتیبان.از.جنس.مشابه.ســنگ.نما،.ظرفیت.نما.به.صورت.غیرخطی.با.افزایش. 15ـ.
طول.لقمه،.ضخامت.لقمه.و.تعداد.مهارهاي.متصل.کننده.لقمه.افزایش.می.یابد.

16.ـ.میزان.نفوذ.مهار.در.داخل.نماي.سنگی.به.اندازه.دوسوم.ضخامت.سنگ.باید.باشد.
17.ـ.فضاي.خالی.انتهاي.حفره.ســوراخ.براي.مهار.باید.به.منظور.جلوگیري.از.بیرون.آمدن.

مهار.از.سنگ.حداقل.باشد.
18.ـ.مهار.قفل.کننده.با.شــاخک.انتهایی.یا.مهار.ثانویه.ای.با.شیب.مخالف.مهار.اصلی..مهار.
باید.به.طور.کامل.با.چسب.اپوکسی.مناسب.چسبانده.شده.باشد..وجود.شاخک.فقط.در.صورتی.

الزم.است.که.مهار.اصلی.در.شیب.مخالف.مهار.ثانویه.قرار.نگرفته.باشد.
19.ـ.حفره.ها.با.جهت.مخالف.قائم،.در.صفحه.افقی.تیر.به.صورت.شــیبدار.از.لقمه.پشتیبان.

به.سوی.سنگ.نما.باید.سوراخ.کاری.شود.
20.ـ.مهار.اصلی.که.وظیفه.اتصال.بار.از.ســنگ.نما.به.لقمه.پشتیبان.را.دارد.و.به.طور.کامل.
در.چســب.اپوکسی.قاب.مدفون.شود..مهار.اصلی.باید.به.صورت.شیبدار.رو.به.باال.و.شیبدار.در.

صفحه.افق.اجرا.شود.

21.ـ.سطح.تماس.لقمه.پشتیبان.با.سنگ.نما.که.باید.توسط.چسب.اپوکسی.پوشانده.شود.
.فضــاي.خالــی.باالي.شــکاف.به.منظور.جلوگیــري.از.بارگذاري.نقطه.ای.ناشــی.از. 22ـ.

ناهمواری.ها.و.تلرانس.اجرایی.که.توسط.مصالح.تراکم.پذیر.پر.می.شود.
23.ـ.گوشه.نمایان.سنگ.که.باعث.عدم.امکان.اجراي.مهار.در.گوشه.می.شود.

24.ـ.سوراخ.های.مهار.حداقل.باید.20.میلی.متر.باالتر.از.شکاف.و.گوشه.لقمه.باشد.
.ارتفاع.لقمه.حداقل.باید.سه.برابر.فاصله.محل.اتصال.مهار.به.سنگ.تا.گوشه.لقمه.باشد. 25ـ.
26.ـ.فاصله.محل.اتصال.مهارها.به.ســنگ.نما.باید.حداقل.4.برابر.عمق.نفوذ.آنها.در.سنگ.

نما.باشد.
27.ـ,.حداقل.فاصله.مجاز.محل.پیچ.از.اتصال.نبشــی.به.دیوار.پشتیبان.تا.باالي.نبشی.باید.

به.گونه.ای.باشد.که.نیروي.بیرون.آمدگی.عمود.بر.سطح.سنگ.را.تحمل.کند.
.حداقل.فاصله.مجاز.محل.پیچ.از.اتصال.نبشــی.به.دیوار.پشــتیبان.تا.پایین.نبشی.باید. 28ـ.

به.گونه.ای.باشد.که.نیروي.بیرون.آمدگی.عمود.بر.سطح.سنگ.نما.را.تحمل.کند.
در.ســاخت.و.نصب.نماهاي.سنگی،.بست.های.دوخت.به.پشت،.جهت.تحمل.بارهاي.جانبی.
به.کار.می.روند.و.شامل.بست.های.دم.دوتکه.هستند.که.قسمت.انتهایی.آنها.)بست.ها(.در.داخل.

شیار.ایجاد.شده.در.قطعه.سنگ.مهار.می.شود.)شکل9(.

.نکته:.این.روش.در.مواردي.که.لبه.سنگ.نمایان.باشد.یا.به.وسیله.مهار.قابل.دسترسی.باشد،.

کاربرد.دارد..لقمه.پشــتیبان.به.همراه.مهار.تحتانی.می.تواند.بار.ثقلی.و.بار.جانبی.را.تحمل.کند.
)مهار.براي.لقمه.پشتیبان.از.کنار.یا.باال.فقط.می.تواند.نیروي.جانبی.را.تحمل.کند(.

همان.طور.که.در.شکل.10.نمایش.داده.شده.است.بست.های.دم.دوتکه.می.توانند.به.صورت.

مســتقیم.به.دیوار.پشتیبان.متصل.شــوند.یا.آنها.را.می.توان.به.نبشی.تکیه.گاهی.که.به.دیوار.

پشــتیبان.متصل.است.مهار.کرد.)شکل.11(..متصل.کردن.بست.ها.به.نبشی.تکیه.گاهی.باعث.
افزایش.قابلیت.تنظیم.آنها.در.محل.می.شود.

.

.

شکل 9 -.نمونه ای از بست های دم دوتکه

شکل  1۰ - بست های دم دوتکه که به
 صورت مستقیم به دیوار پشتیبان متصل شده اند

شکل 8 - لقمه پشتیبان درزدار
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شــیار.موجود.در.قطعات.سنگی.نما.باید.قبل.از.نصب.بست.ها.به.صورت.کامل.با.درزگیر.زود.

سخت.شونده.پر.شوند.)شکل12(..نفوذ.ناقص.درزگیر.ممکن.است.به.نفوذ.آب.باران.به.داخل.
شیار.منجر.شود.و.در.اثر.چرخه.های.یخ.زدن.باعث.آسیب.به.قطعه.سنگ.نما.شود.

.

تعداد.بســت.ها.بر.پایه.مقاومت.بســت.و.نیز.میــزان.نیروي.جانبی.وارده.تعیین.می.شــود..

به.طورکلی.حداقل.چهار.بست.براي.قطعات.بزرگ.تر.از.1M2.باید.پیش.بینی.شود.و.در.صورت.
افزایش.مساحت.قطعه.به.اتصاالت.بیشتري.نیاز.است.

2. بست های ورق خمیده به عنوان جایگزین قطعات لقمه سنگی
معمــوال.در.اجراي.نماي.ســنگی.از.بســت.های.ورقه.فوالدي.ضدزنــگ.خمیده.به.عنوان.
جایگزین.قطعات.لقمه.ســنگی.استفاده.می.شود.)شکل.13(..در.شرایطی.که.از.این.نوع.بست.
اســتفاده.شود.به.دلیل.وزن.کمتر،.وزن.قطعات.ســنگ.کاهش.یافته.و.باعث.کاهش.بار.مرده.
می.شــود..بســت.های.فوالدي.نیز.مانند.قطعات.لقمه.سنگی.به.وسیله.پیچ.و.چسب.به.قطعات.

سنگ.متصل.می.شوند.

.

3. ترکیب بست های مهاري بار ثقلی و بار جانبی در یک بست
تکیه.گاه.بار.ثقلی.و.بســت.های.دوخت.به.پشت.)جهت.انتقال.بار.جانبی(.در.نماهاي.سنگی.
را.می.توان.ترکیب.کرد.و.فقط.از.یک.بســت.که.هر.دو.وظیفه.انتقال.بار.ثقلی.و.بار.جانبی.را.

بر.عهده.دارد.استفاده.کرد..این.بست.ها.از.دو.قطعه.فوالد.ضدزنگ.ساخته.می.شوند.که.شامل.
یک.ورق.فوالدي.خمیده.و.یک.ورق.فوالدي.صاف.می.باشد.)شکل14(.

.

اســتفاده.از.یک.نوع.بست،.نصب.قطعات.نما.را.به.طور.قابل.مالحظه.ای.ساده.خواهد.کرد..در.

مواقعی.که.اســتفاده.از.درزپوش.مورد.نیاز.اســت.تکیه.گاه.های.بار.ثقلی.و.مهارهاي.بار.جانبی.
باید.به.صورت.جداگانه.به.کار.روند.)جزئیات.Q.در.شکل.15(.

در.مواقعی.که.درزگیر.مورد.نیاز.است.تکیه.گاه.های.بار.ثقلی.و.مهارهاي.بار.جانبی.به.صورت.

جداگانه.به.کار.می.روند..در.مواقعی.که.از.فوم.های.ســخت.بین.نما.و.دیوار.پشــتیبان.به.عنوان.

عایق.اســتفاده.می.شود،.مطابق.شکل.16.عایق.باید.در.اطراف.بست.های.بار.ثقلی.و.بار.جانبی.

بریده.شــوند.و.باید.در.این.موارد.از.بســت.های.قوی.تری.استفاده.کرد.یا.بست.ها.را.مهاربندي.
و.تقویت.کرد.

.

.

شکل 11 - بست های دم دوتکه تنظیم شونده که
 به وسیله نبشی تکیه گاهی که به دیوار پشتیبان متصل شده اند

شکل  1۴ - بست های ترکیبی بار 
ثقلی و جانبی شامل ورقه فوالدی ضدزنگ 

شکل  1۵ - مقطعی از نمای سنگی اجراشده با بست های
 ترکیبی بار ثقلی و جانبی، شامل ورقه فوالدی ضدزنگ 

شکل  16 - روش دیگری از جزئیات p  در شکل 1۵

شکل  12 - پر کردن شیار موجود در 
قطعات سنگی قبل از نصب بست ها

شکل  13 - بست های ورقه فوالدی ضدزنگ خمیده
 به عنوان جایگزین قطعات سنگی در تحمل بار ثقلی



271

12
ه.4

ـار
شم

..
96
ن.
هم
...ب

هم
ازد
ل.ی
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ
ـه
قال
م

جزئیات.ارائه.شده.در.این.بخش.را.می.توان.با.ایجاد.اصالحاتی.که.در.شکل.17.نمایش.داده.
شده.است،.جهت.دیوارهاي.پشتیبان.فوالدي.سرد.نورد..LSF نیز.به.کار.برد.

.

۴. روش نصب قطعات سنگ نما به وسیله قطعات ناودانی شکل عمودي
با.اســتفاده.از.ناودانی.های.تکیه.گاهی.عمودي.پیوســته.روند.نصب.قطعات.ســنگ.نما.به.
شکل.قابل.مالحظه.ای.ساده.می.شود.)شکل18(..سازندگان.تکیه.گاه.های.ناودانی.شکل.از.لوازم.

متنوعی.جهت.اتصال.ناودانی.به.دیوار.پشتیبان.استفاده.می.کنند.
.

همان.طور.که.در.شــکل.18.نمایش.داده.شــده.اســت.ناودانی.های.تکیه.گاهی.در.فواصل.

یک.چهارم.قطعات.ســنگ.نما.به.دیوار.پشــتیبان.متصل.می.شوند.و.از.طبقه.ای.به.طبقه..دیگر.

ادامه.پیدا.می.کنند.و.در.تراز.هر.طبقه.به.وســیله.بســت.به.تیر.لبه.ســقف.متصل.می.شــوند.

)شــکل19(..هنگامی.که.دیوار.پشتیبان،.دیوار.بلوک.سیمانی.باشــد.ناودانی.های.تکیه.گاهی.

به.صورت.مســتقیم.به.دیوار.متصل.می.شــوند.ولی.در.صورت.اســتفاده.از.دیوارهاي.شــامل.

اســتادهاي.فوالدي،.باید.از.ورقه.ای.فوالدي.گالوانیزه.پیوسته.که.در.فواصل.مناسب.به.دیوار.
متصل.می.شوند.جهت.اتصال.ناودانی.های.تکیه.گاهی.استفاده.کرد.).شکل.20(.

.

.

شکل  17 - جزئیات تیپ نمای سنگی
LSF متصل به دیوار پشتیبان فوالدی سرد نورد 

شکل  18 - ناودانی های تکیه گاهی عمودی پیوسته

شکل  19 - مقطعی از نمای سنگی نصب شده
 به وسیله ناودانی های تکیه گاهی عمودی پیوسته

شکل  2۰ - نصب ناودانی های قائم به دیوار پشتیبان فوالدی

.

۵. درزهاي بین قطعات یا پانل های سنگی
ـ.درزهاي.بین.سنگ.ها.باید.متناسب.با.موارد.زیر.باشد:

1.ـ..رواداري.هاي.ابعادي.سنگ.
2.ـ..رواداري.هاي.اجرایی.

3.ـ..تغییرات.ابعادي.در.سنگ.به.دلیل.عواملی.چون.تغییرات.دما،.کرنش.و.رطوبت
4.ـ.جابجایی.های.ســازهاي.نظیر.تغییر.طول.ســتون،.تغییر.مکانه.ای.جانبی.سازه.و.

پیچش.و.خیز.تیر.پیشانی
5.ـ.تاثیرات.بلندمدت.ناشی.از.خزش.یا.جاري.شدن.پالستیک

6.ـ.مهارها.
7.ـ.درزگیرها.و.میله.پشتیبان.براي.نسبت.ابعادي.صحیح.درزگیر

ـ..سازگاري.درزهاي.افقی.با.تغییرات.ابعادي.بیشتر.از.درزهاي.قائم.است.
ـ..جلوگیري.از.حرکت.ســنگ.نما.ممکن.اســت.به.ایجاد.تنش.هــای.زیاده.از.حد.و.
درنهایت،.شکســت.منجر.گردد..تعبیه.درزهاي.نرم.و.باز.سازه.اي.می.تواند.مانع.از.چنین.

شکست.هایی.گردد.
ـ یک.درز.نرم،.درزي.اســت.که.مانع.از.انتقال.بار.از.ســنگ.مجاور.در.عرض.درز.می.گردد،.
عرض.درز.درصورتی.که.هر.ســنگ.به.صورت.جداگانه.مهارشده.باشد.و.بسته.به.درزگیر.مورد.
اســتفاده،.معمــوال.می.تواند.2تا.4برابر.جابجایی.پیش.بینی.شــده.باشــد..به.عنوان.مثال،.براي.
جابجایی.پیش.بینی.شــده.4/8.میلی.متر،.عرض.درز.باید.9/5.میلی.متر.تا.19/1.میلی.متر.باشد..
در.برخی.از.طرح.ها،.ســنگ.ها.طوري.روی.هم.قرار.می.گیرند.که.بارهاي.ثقلی.را.منتقل.کنند..
در.صورت.استفاده.از.دیوارهاي.غیرمهندسی،.اگر.این.سنگ.های.روی.هم.قرارگرفته.در.ارتفاع.
بیشــتر.از.9/14.متر.از.ســطح.تراز.زمین.مجاور.نصب.شده.باشند،.باید.از.ارتفاع.مازاد.بر.9/14.
متر،.در.فواصل.قائم.حداکثر.3/66.متري،.تکیه.گاه.های.افقی.براي.آنها.پیش.بینی.شده.باشد.

ـ..به.منظور.حفظ.عملکرد.غیرمقید.یک.درز.نرم،.ویژگی.های.درزگیر.باید.در.نظر.گرفته.شود.
ـ .در.مرحله.گیرش،.باید.دقت.شود.که.از.ورود.احتمالی.مصالح.سخت.به.داخل.درزهاي.باز.
جلوگیري.شــود..تمرکز.تنش.حاصله.در.نقاط.گیردار.می.تواند.به.خرد.شدن.سنگ.یا.شکست.

احتمالی.مهار.یا.هر.دو.شود.

مجری شرکت آلوکد





نشریـه پنجره ایرانیـان
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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت 
فناوری داده پویشگر...................................... 270

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر عامل شرکت 
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بدون تردید همگامی هر صنعت با فناوری های به روز جهانی مایه اصلی توانمندی آن صنعت است. در حوزه در و پنجره کشورمان نیز شرکت های نرم افزاری نقش قابل 
توجهی در این خصوص ایفا می کنند. یکی از شرکت های پیشگام در این عرصه شرکت فناوری داده پویشگر است. این مجموعه به مدیریت مهندس علیرضا شامی در 
سال 1383 تاسیس شد و از آن هنگام تا به امروز با جدیت و سختکوشی هر چه تمام تر و با تولید نرم افزارهای تخصصی صنعت در، پنجره و شیشه های چندجداره، 
تالش داشته است تا فناوری های نوین جهانی را در اختیار فعاالن این صنعت قرار دهد. نسخه های نرم افزارهای این شرکت که به طور مرتب به روز می شوند، همواره 
کاربرد این فناوری ها را برای کاربران تسهیل کرده اند و از این طریق گام موثری در جهت شکوفایی و ارتقای صنعت در و پنجره ایران برداشته اند. به جهت اهمیتی 
که این شرکت در صنعتمان از آن برخوردار است بر آن شدیم تا با مدیر جوان و خوشفکر این مجموعه گفتگویی داشته باشیم و از چند و چون فعالیت های این شرکت 

باخبر شویم. با هم گپ وگفت پنجره ایرانیان با مهندس علیرضا شامی را می خوانیم:

اشــاره

داده  تاریخچه شــرکت  پیرامون  مختصری   
پویشگر توضیح دهید.

شــرکت.فناوری.داده.پویشگر.فعالیت.رســمی.خود.را.از.

سال.1383.آغاز.کرده.است.و.اکنون.پس.از.13.سال.حضور.

موفق.در.صنعت.در.و.پنجره.کشــور.و.همچنین.برخورداری.

از.تیم.های.تولید.و.پشــتیبانی.متخصص.و.کارآمد،.توانســته.

اســت.با.بیش.از.5000..شــرکت،.کارخانه.و.کارگاه..صنعتی.
تولیدکننده.در.و.پنجره.در.سراسر.ایران.همکاری.کند.

 در حال حاضر چــه نرم افزارهایی را به بازار 
عرضه می کنید؟ 

شرکت.فناوری.داده.پویشــگر.در.طول.مدت.فعالیت.خود.

بــا.توجه.به.تقاضــا.و..نیاز.بازار.و.همچنیــن.تجربیات.خود.

در.صنعت.در،.پنجره.و.شیشــه.های.چند.جــداره،.مجموعه.

نرم.افزارهایی.را.با.هدف.ارتقا.و.رشد.صنعت.ارائه.کرده.است.

که.جدیدترین.آنها.نرم.افزار.MasterWin.می.باشــد..در.

حال.حاضر.ســبد.محصوالت.شــرکت.فناوری.داده.پویشگر.
دارای.تنوع.محصوالتی.به.شرح.زیر.می.باشد:

نرم.افــزار.جامع.طــراح:.اولین.نرم.افــزار.طراحي،.فروش.

و.محاســبات.تولیــد.در.و.پنجره.هــای.یو.پی.وی.ســی.و..

آلومینیومی.در.ایران؛.نرم.افــزار.جامع.مینا:.نرم.افزار.مدیریت.

مشــتریان،.انبارداری،.حســابداري،.بهینه.سازی.و.محاسبات.

برش.براي.صنعت.شیشــه.های.چند.جــداره؛.نرم.افزار.جامع.

مینا.)نســخه.ماشین(:.نســخه.نرم.افزار.جامع.مینا.در.زمینه.

شیشــه.می.باشــد.که.قابلیت.های.ویژه.ای.بــرای.اتصال.یا.

خروجی.دادن.به.انواع.دســتگاه.های.برش.CNC.به.صورت.

GCODE.و.DXF.به.آن.اضافه..شده.است؛.نرم.افزار.جامع.

مینا.)نسخه.چوب(:.نرم.افزار.مدیریت.مشتریان،.بهینه.سازی.

و.محاســبات.برش.براي.صنعت.چــوب؛.نرم.افزار.چارچوب.

)charchoob(:.نرم.افزار.همراه.طراحی.و.فروش.انواع.

در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.ســی.و..آلومینیومی.می.باشد.که.

برای.سیســتم.عامل.اندروید.برنامه.ریزی.و.تولید.شده.است؛.

نرم.افــزارMasterWin:.نرم.افزار.طراحی،.فروش.و.تولید.

انواع.در.و.پنجره.می.باشد..این.محصول.جدیدترین.محصول.

شرکت.می.باشــد.که.با.رویکردی.برون.مرزی.برنامه.ریزی.و.

تولید.شده.است؛.نسخه.موبایــلMasterWin:.نرم.افزار.

همراه.طراحی.و.فروش.انواع.در.و.پنجره.می.باشــد.که.برای.

سیســتم.عامل.های.Android.و.ios.برنامه.ریزی.و.تولید.

شــده.اســت.و.قابلیت.ارتباط.و.تبادل.اطالعات.با.نرم.افزار.
دسکتاپ.MasterWin..را.داراست.

 MasterWin را به صورت کلی معرفی کرده 
و نحوه عملکرد آن را توضیح دهید؟

نرم.افزار.حرفــه.ای.طراحی،. .MasterWin نرم.افــزار.

فــروش.و.تولید.انواع.در.و.پنجره.می.باشــد.که.بر.اســاس.

جدیدترین.تکنولوژی.ها.و.نیازهای.صنعت.در.و.پنجره.کشور.

برنامه.ریزی.و.تولید.شده.است..این.نرم.افزار.با.افزایش.سرعت.

و.دقت.در.روندهای.دفتری.و.تولیدی.یک.مجموعه.می.تواند.
در.ارتقاء.راندمان.آن.مجموعه.نقش.بسزایی.را.ایفا.کند...

ایــن.نرم.افزار.بــه.کاربران.ایــن.امــکان.را.می.دهد.که.

پیچیده.تریــن.و.خاص.تریــن.اشــکال.یک.در.یــا.پنجره.را.

به.ســادگی.طراحی.کــرده.و.پس.از.دریافــت.گزارش.های.

مالی.دلخواه.خــود،.گزارش.های.تولیدی.پــروژه.را.با.دقت.

بــاال.دریافت.کنند..همچنین.به.کمــک.الگوها.و.روش.های.

پیشرفته.نرم.افزار.در.قسمت.بهینه.سازی.برش،.کاربر.می.تواند.

در.چنــد.ثانیه.یک.یــا.چند.پروژه.را.با.هــم.مخلوط.کرده.و.

MasterWin نرم افزارحرفه ای با کاربری آسان 
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت فناوری داده پویشگر؛
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گزارشی.به.دست.آورد.که.بیشترین.راندمان.و.کمترین.پرت.
و.کناره.برش.را.در.برداشته.باشد..

 با توجه به اســتقبال فراوانی که از محصول 
MasterWin شــما شــده اســت، توضیحات 

بیشتری درباره این محصول ارائه دهید؟ 
این.نرم.افزار.به.واســطه.اپراتوری.آســان.و.راحت.در.کنار.
قدرت.عملکرد.باال.در.طراحی.و.محاســبات.خود،.توانســت.

محبوبیت.خوبی.در.بین.مونتاژکاران.کسب.کند..
وجــود.بانــک.کاملی.از.انــواع.پروفیل.هــای.پنجره.های.
یو.پی..وی.ســی.و.آلومینیومی.در.برنامه.و.همچنین.توانایی.
برنامه.در.ارائه.گزارش.های.مالی.و.حتی.ســاخت.یک.پروژه.
بــدون.نیاز.به.طراحی.مجــدد.و.با.انــواع.پروفیل.و.اجزای.
مصرفی.مختلف،.باعث..شــده.اســت.که.مقبولیت.نرم.افزار..

MasterWin افزایش.یابد..
 MasterWin به جــز بخــش مربــوط به 
محاســبات ســاخت در و پنجره چه موضوعات 

دیگری را پوشش می دهد؟
دارا.بــودن.بانکی.از.انواع.پروفیل.های.یو.پی.وی.ســی.و.
.MasterWin.آلومینیــوم.داخلی.و.خارجی.در.نرم.افــزار
به.صورت.پیش.فرض،.مشــکل.مجموعه.ها.در.شناســایی.و.
تعریف.پروفیل.های.مختلف.مصرفی.را.مرتفع.می..کند..نسخه.
موبایل.نرم.افزار.با.قابلیت.اتصال.و.تبادل.اطالعات.با.نســخه.
دســکتاپ.قابلیت.دیگری.اســت.که.مشــکل.بازاریاب.های.
مجموعه.هــا.را.برطرف.کرده.و.پروســه.طراحــی.مجدد.و.
خطاهــای.احتمالی.ایــن.کار.را.به.صفر.نزدیــک.می.کند..
قابل.تغییر.بودن.کلیه.قســمت.های.ریزودرشــت.نرم.افزار.در.
قســمت.تنظیمات.برنامه.قابلیت.دیگری.اســت.که.به.کاربر.
توانایــی.اعمال.تغییــرات.دلخواه.در.ظاهــر.یا.خروجی.های.

نرم.افزار.را.می.دهد.
 عملکرد بخش گزارش های مالی نرم افزار در 
چه حدی است؟ آیا قابلیت این بخش به اندازه ای 
هست که مجموعه را بی نیاز از سایر نرم افزارهای 

مالی کند؟
گزارش.های.مالی.نرم.افزار.MasterWin.شــامل.ارائه.
انواع.پیش.فاکتورها،.فاکتورهــا،.قرارداد.فروش.و.برگه.های.
دســتور.ســاخت.و.مالی.پروژه.می.باشــد..در.هر.یک.از.این.
قســمت.های.نرم.افزار،.کاربر.توانایی.اعمال.تغییرات.دلخواه.
خود.مانند.شارژ.قیمت،.شارژ.متراژ،.تخفیف،.خدمات.اضافی،.
هزینه.های.متفرقه.پروژه،.تبدیل.اجزای.مصرفی.پروژه.و.غیره.

را.داراست..
 اســتفاده از این محصول چه مزایایی برای 
کارگاه ها دارد و آیــا تمامی کارگاه ها می توانند از 

این محصول استفاده کنند؟
این.نرم.افــزار.با.دیدگاه.مرتفع.ســازی.نیازها.و.برای.همه.
فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.کشــور.پیاده.ســازی.و.ارائه.شده.
اســت..این.نرم.افزار.برای.مجموعه.ها.مزایای.رقابتی.زیادی.
ایجــاد.می.کند.که.چند.نمونه.از.آنها.را.می.توان.بدین.صورت.
برشــمرد:.افزایش.سرعت.پاسخگویی.واحد.فروش.مجموعه.

جهت.طراحی.و.صدور.پیش.فاکتورهــا،.بایگانی.دقیق.برای.

همه.پیش.فاکتورهای.صادرشــده.برای.یک.پروژه.به.صورت.

پویــا.و.قابل.تغییــر.و.اصالح.در.آینــده،.کاهش.پرت.برش.

پروفیل.ها.به.واسطه.بهینه.سازی.چندین.پروژه.با.الگوریتم.های.

حرفه.ای.آپتیمایز،.افزایش.سرعت.و.بهره.وری.در.خط.تولید.به.
سبب.گزارش.های.کامل.و.جامع.برنامه.و.غیره.

 در مورد قابلیت اتصال نسخه موبایل نرم افزار 
MasterWin به سیستم دسکتاپ و نحوه ارسال 
و دریافت اطالعات از سیستم دسکتاپ به گوشی 

همراه و بالعکس کمی بیشتر توضیح دهید؟
نســخه.موبایل.ایــن.نرم.افزار.با.هــدف.کاهش.خطاهای.
اپراتــوری.در.طراحی.های.مجدد.پروژه.ها.و.همچنین.کاهش.
زمان.هــای.مورد.نیاز.جهت.هماهنگی.و.تبادل.اطالعات.بین.
بازاریابان.و.دفاتر.شرکت.ها،.برای.سیستم.عامل.های.iOS.و.

Android.طراحی.و.پیاده.سازی.شده.است...
وجــه.تمایز.نرم.افــزار.موبایلMasterWin..با.ســایر.
نرم.افزارهای.مشــابه.در.این.اســت.که.همانند.نسخه.اصلی.
خود.قابلیت.طراحــی.انواع.یونیت.های.لوالیــی،.کماندار.با.
قوس.متفاوت،.کشــویی.تک.ریل.و.جفــت.ریل.و.کتیبه.دار،.
ترکیب.کشویی.و.بازشو.،.پنجره.های.لنگه.مخفی،.کوپل.دار،.
درهای.با.آســتانه،.درهای.با.پاخور.و.غیره.را.شــامل.بوده.و.
همچنین.برای.پروژه.های.طراحی.شــده.قابلیت.صدور.انواع.
پیش.فاکتورهای.مالی.با.در.نظر.گرفتن.تنظیمات.و.تغییرات.

دلخواه.مورد.نیاز.کاربر.را.دارا.می.باشد..
.MasterWin.برجسته.ترین.وجه.تمایز.نرم.افزار.موبایل
توانایی.ارســال.پروژه.ها.و.دریافت.اطالعات.مشخصات.اجزا.
و.اقالم.مصرفی.با.نســخه.کامپیوتری.می.باشد..این.قابلیت.
نرم.افزار،.کاربران.نسخه.های.کامپیوتری.را.از.طراحی.مجدد.
پروژه.ها.یا.ورود.اطالعات.پروفیل.و.یراق.و.شیشــه.و.....در.
نسخه.های.موبایل.بی.نیاز.کرده.و.حتی.نیاز.به.هماهنگی.های.
مربوط.به.تغییرات.قیمت.اجزای.مصرفی.را.از.میان.برداشــته.
اســت..به.کمک.ایــن.ویژگی.کاربــران.نرم.افــزار.موبایل.
M..به.راحتــی.می.تواننــد.با.یک.کلیک. a s t e r W i n
ســاده.دیتای.خود.را.به.روز.کرده.یا.اطالعات.پروژه.های.خود.

را.برای.همکاران.خود.ارسال.کنند..

و اطالع رســانی شرکت  ارتباطی  کانال های   
داده پویشگر با مشــتریان به چه صورت است؟ 
آیا از فضــای مجازی و امکانات آن برای این کار 

استفاده می کنید؟
همکاران.و.مشتریان.شرکت.فناوری.داده.پویشگر.می.توانند.
با.تماس.یا.حضور.در.دفاتر.تهران.و.اصفهان.شــرکت.به.طور.
ســنتی.با.این.مجموعه.در.ارتباط.بوده.و.یا.از.طریق.رسانه.ها.

و.شبکه.های.اجتماعی.شرکت.مانند:
.instagram.،.Telegram.,linkedin.,whatsapp،.Imo.و......با.
این.مجموعه.در.ارتباط.باشند..همچنین.مشتریان.می.توانند.از.
طریق.وب.سایت.های.شرکت.از.جدیدترین.اخبار.محصوالت.
یا.شــرکت.مطلع.شده.یا.از.طریق.پشتیبانی.آنالین.و.صدای.
مشــتریان.موجود.در.وب.ســایت.ها.با.پرسنل.این.شرکت.در.

ارتباط.مستقیم.قرار.گیرند.
 چه موارد آموزشــی از طریق کانال تلگرامی 

شما انجام می شود؟
در.کانال.اختصاصی.نرم.افزار.MasterWin..عالوه.بر.
اطالع.رســانی.آخرین.اخبار.و.مطالب.این.نرم.افزار،.اطالعات.
آموزشــی.و.فنی..مربوط.به.این.صنعت.مانند.نحوه.محاسبات.
دســتی.تولید.انواع.پنجره.های.بازشو.و.کشویی.یا.چگونگی.
طراحــی.و.محاســبات.اشــکال.خاص.به.صورت.دســتی.و.

نرم.افزاری.ارائه.می.گردد.
 استفاده از نرم افزارها و برنامه های محاسبه 
و ساخت در و پنجره چه تاثیری در بهبود سطح 
کیفی محصوالت و رشــد صنعــت در و پنجره 

کشور دارد؟
فرآیند.طراحی.و.محاسبات.دستی.برای.صدور.پیش.فاکتور.
یا.تهیه.گزارش.های.ســاخت.یک.پروژه.به.صورت.دســتی.
عالوه.بــر.زمان.زیادی.که.نیاز.دارد،.با.خطاهای.انســانی.و.
محاســباتی.فراوانی.همراه.می.باشد..استفاده.از.نرم.افزارهای.
تخصصی.مناســب.در.این.خصوص.امــری.الزم.و.ضروری.
است.که.با.صرفه.جویی.در.زمان.و.افزایش.دقت.و.سرعت.در.
محاسبات.و.صدور.گزارش.های.مالی.و.تولیدی،.باعث.کاهش.
هزینه.های.تولیدی.و.در.نهایت.افزایش.راندمان.و.سودآوری.

مجموعه.می.گردد..



12
ه.4

ـار
شم

..
96
ن.
هم
...ب

هم
ازد
ل.ی
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

276

گو
گفت

شرکت اورانوس یکی از مجموعه های پرتجربه در صنعت ما محسوب می شود. 
این مجموعه که بیش از ۵۰ سال پیش در عرصه چرم طبیعی کار خود را شروع 
کرده بود، امروز به عنوان یکی از شــرکت های معتبر در زمینه توری  مشــغول 
فعالیت اســت. البته توری تنها یکی از زمینه های کار این مجموعه خوشــنام و 
معتبر است. برای آگاهی از فعالیت های مختلف این مجموعه به سراغ مدیرعامل 
ســختکوش اورانوس، آقای ســعید اورنگ رفتیم و گفتگوی کوتاهی را با وی 
ترتیب دادیم. آنچه بیش از همه در ســخنان وی نمود داشــت، توجه و تاکید 
فراوان بر کیفیت محصوالت بود. روشن اســت که تجربه فراوان سالیان دراز 
بر بینش مدیریت اورانوس صحه می گذارد که راز ماندگاری و خوشــنامی، جز 
عرضه محصول باکیفیت و جلب رضایت مصرف کننده نیســت. با هم این گفتگو 

را می خوانیم:

اشــاره

  درباره پیشینه شرکت اورانوس به طور کامل توضیح دهید.
پیشینه.اورانوس.به.نیم.قرن.پیش.بازمی.گردد..این.مجموعه.حدود.پنجاه.و.اندی.سال.
قبــل.در.زمینه.چرم.طبیعی.فعالیت.خود.را.آغــاز.کرد..اما.روند.فعالیت.اورانوس.همگام.
با.تغییر.ســلیقه.بازار.دچار.تحوالتی.گردید..از.حدود.15.ســال.قبل.و.با.نزدیک.تر.شدن.
روابط.سیاسی.و.اقتصادی.کشورهای.ایران.و.ترکیه.تجارت.و.داد.و.ستد.اورانوس.نیز.به.
سمت.ترکیه.تمایل.بیشتری.پیدا.کرد.و.در.حال.حاضر.با.9.شرکت.ترکیه.ای.و.همچنین.

یک.شرکت.اسپانیایی.و.یک.شرکت.آلمانی.روابط.تجاری.مستحکم.و.پایداری.دارد.

 چه محصوالت و خدماتی ارائه می دهید؟
عرضه.محصوالت.متنوع.در.زمینه.های.مختلف.صنعتی،.از.جمله.خدمات.اورانوس.
در.ایران.می.باشــد..انواع.نخ.های.دوخت،.انواع.مواد.شــیمیایی.در.زمینه.رنگ،.انواع.
چسب.های.صنعتی.مورد.اســتفاده.در.صنایع.خودرو،.مبلمان،.چوب،.کیف.و.کفش.و.
کمربند،.بسته.بندی.و.....همچنین.انواع.مواد.اولیه.و.لوازم.جانبی.صنایع.کیف.و.کفش.
و.همچنین.نخ.های.پلیســه.مورد.اســتفاده.صنایع.پنجره.و....محصوالتی.هستند.که.

مجموعه.اورانوس.به.مشتریان.ارائه.می.دهد.

س با بیش از نیم قرن تجربه 
اورانـو

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر عامل شرکت اورانوس؛
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 محصوالت اورانوس از چه ویژگی ها و مزایایی بهره مند است؟
سیاســت.اورانوس.بر.تجارت.ســالم.و.فراهم.آوردن.کاالیی.با.اصالت.و.مورد.تایید.
اســتانداردهای.جهانی.مبتنی.بوده.اســت..اورانوس.در.همین.راستا،.به.عنوان.مثال.
اقدام.به.واردات.نخ.پلیسه.ای.کرد.که.در.نوع.خود.بهترین.و.بدون.رقیب.می.باشد..نخ.
پلیســه.شرکت )KORD( در.زمان.تولید.از.تونل.های.فشار،.گرما.و.سرما.عبور.کرده.
و.بعد.از.تزریق.روغن.و.طی.مســافت.15.متری.در.داخل.دستگاه،.تست.های.مختلف.
را.گذرانیده،.تا.قابلیت.اســتفاده.در.انواع.توری.های.پلیســه.در.آب.و.هوای.مختلف.و.
اقلیم.های.متفاوت.را.داشته.باشد..در.نتیجه.این.نخ.در.مقابل.نور.آفتاب.و.آب.و.باران.

بسیار.مقاوم.بوده.و.حتی.آب.باران.در.آن.نفوذ.نمی.کند.
 درباره انبــار محصوالت خود و مدت زمان تحویل سفارشــات 

مشتریان توضیح دهید.
اورانوس.با.توجه.به.ســابقه.طوالنی.خود.در.این.عرصه.بر.بازار.مصرف.کاالی.خود.
اشراف.کامل.دارد.و.چون.نماینده.مستقیم.و.انحصاری.کاالهای.خود.می.باشد،.عمال.
به.صورت.انبــار.محصوالت.کارخانه.های.مورد.قرارداد.عمل.می.کند..در.نتیجه.زمان.

تحویل.سفارشات.تقریبا.به.کمتر.از.یک.روز.تقلیل.پیدا.کرده.است.
 محصــوالت اورانوس از چه اســتانداردها و گواهینامه هایی 

برخوردار هستند؟ 
سیاست.های.تجاری.اورانوس.همواره.بر.این.اساس.بوده.است.که.تمامی.کاالهای.
وارداتــی.و.مورد.قرارداد.باید.دارای.اســتانداردهای.جهانی.بوده.و.صرفا.جهت.صدور.
به.ایران.تولید.نشــده.باشند..همان.کاالهایی.که.توسط.اورانوس.وارد.ایران.می.گردد.
به.کشــورهای.اروپایی،.آمریکایی.و.روسیه.نیز.صادر.می.شود..بدیهی.است.ورود.هر.

کاالیی.به.کشورهای.اروپایی.باید.با.مجوز.و.استاندارد.های.خارجی.همراه.باشد.
 برای واردات کاال و فعالیت های دیگر خود با چه مشــکالتی 

روبه رو هستید؟
تغییر.سیاســت.و.قوانین.گمرکی.از.جمله.مشــکالت.هر.واردکننده.کاال.در.ایران.

محسوب.می.شود.که.ما.نیز.از.این.امر.مستثنی.نیستیم.
 وضعیت بازار در و پنجره و توری را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازار.در.و.پنجره.و.توری.تابعی.از.ســاخت.مســکن.و.به.طور.کلی.ساخت.و.ساز.در.

کشورمان.اســت..طبیعتا.هرقدر.بازار.ساخت.وساز.رونق.داشته.باشد،.بی.شک.همان.
مقدار.بازار.در.و.پنجره.رونق.خواهد.داشت.

 برخــی معتقدند واردات  محصوالت خارجــی، مانعی برای تولید 
داخل به شمار می رود. نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ.شما.را.در.یک.عبارت.بیان.می.کنم:.تا.بّره.تولید.داخل.از.گرِگ.واردات.خوف.

و.هراس.نداشــته.باشــد،.تنبلی.کرده.از.مراتع.تولید.با.کیفیت.بی.نصیب.شده.و.پروار.

نخواهد.شد..بعضی.محصوالت.خارجی.رقیبی.برای.تولیدات.داخلی.به.شمار.می.آیند،.
اما.رقیب.همواره.مایه.پیشرفت.بیشتر.و.پویایی.آن.تولید.و.صنعت.است.

 محصــوالت بی کیفیت و تولیدکنندگان بدون شناســنامه ای که 
کیفیت را قربانی قیمت محصوالت خود می کنند چه لطماتی به صنعت 
وارد می کنند؟ از نظر شما چگونه می توان مانع از چنین فعالیت هایی 

در بازار شد؟ 
همواره.محصوالت.بی.کیفیت.در.کمین.هســتند.تا.به.تولیدات.باکیفیت.لطمه.وارد.
کنند..این.معضل.با.فرهنگ.سازی.و.باال.بردن.دانش.تولیدکننده.و.مصرف.کننده.قابل.
جبران.اســت..مشتری.و.مصرف.کننده.باید.بدانند.تنها.شکل.ظاهری.کاال.و.قیمت.به.
ظاهر.ارزان.هر.کاالیی.نباید.مدنظر.قرار.گیرد..کیفیت.باال.و.مقاومت.در.تغییرات.آب.
و.هوایی.به.ویژه.در.محصوالت.نخ.پلیســه.از.جمله.مواردی.اســت.که.سبب.می.شود.
در.طوالنی.مدت.و.ســپری.شــدن.ایام،.کاال.مورد.اعتماد.مصرف.کننده.قرار.گرفته.و.

مشتری.نهایی.به.آن.برند.و.نام.تجاری.اعتماد.و.تکیه.کنند.
 به نظر شما شــرکت های معتبر تولیدکننده برای باالبردن سطح 

کیفی این صنعت چه نقشی می توانند ایفا کنند؟
شرکتی.در.زمره.شرکت.های.معتبر.محسوب.می.شود.که.مواد.اولیه..مورد.استفاده.آن.
از.کیفیت.مطلوب.و.باالیی.برخوردار.باشد..سرویس.دهی.به.موقع.و.ارائه.خدمات.بعد.
از.فروش.مناسب،.نشاندهنده.اعتماد.تولیدکننده.به.ملزومات.استفاده.شده.در.تولیدات.
خود.می.باشد..بدین.ترتیب،.چنین.شرکت.هایی.عالوه.بر.جذب.مشتری.و.کسب.سهم.
بیشــتری.از.بازار،.به.عنوان.سرمشق.و.الگوی.همکاران.و.دوستان.خود.در.جهت.باال.

بردن.سطح.کیفی.محصول.در.مسیر.کسب.سهم.مطلوب.بازار.قرار.می.گیرند.
 انجمن ها و تشــکالت صنفی در این خصــوص چقدر می توانند 

تاثیرگذار باشند؟
انجمن.ها.و.تشکالت.صنفی.به.عنوان.ناظر.کیفی.و.تاییدکننده.تولیدکنندگان.برتر.
و.همچنین.معرف.محصوالت.باکیفیت.می.توانند.بر.روند.تولیدات.باکیفیت.در.کشــور.

تاثیر.مثبتی.داشته.باشند.
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درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

آگهی فروش
فروش دستگاه های یو .پی.  وی. سی

فروش فوری دستگاه های یو. پی. وی. سی کار کرده دوکله برش 
ودوکله جوش سلیم ترکیه درحد نو                                           

نو و کارکرده 
شماره تماس:09149434536

آگهی فروش
پنل 5شیاره با عرض ۱۰cm و قطر۲۰mm با قیمت مناسب 

شماره تماس:  02165300295 |  02165319717
     محمودی: 09124669471

آگهی فروش
فروش دستگاه لول

دستگاه لول بازسازی شده، آماده تحویل
     مهرنگ: 021-55805631

آگهی فروش
10  -PB  -60 تیپ Elumatec   فروش دستگاه آکبند خم پروفیل

مهر آذربایجان
 تلفن همراه: 09036773288
تلفن تماس: 04135244403

   olkapey@ymail.com :ایمیل

آگهی فروش
فروش دستگاه تولید نایلون

دستگاه تولید نایلون و نایلکس چینی عرض 90
اینورتر، قالب گــردان، بک تو بک، فن خنک کن ماردون، 
ســیلندر عاج، غلطک موزی، تیغ بغل بر اتومات، دو عدد 

قالب ساخت سانبی 2008

شماره تماس:09122189555

آگهی فروش
فروش فوری دستگاه یلماز صفر

1-کپی فرز
2-کانال تخلیه آب

3-مولین
4-برش زهوار

5-تمیزکن 

شماره تماس: 22010115 

آگهی فروش
Leica TS06 Plus R500 فروش توتال استیشن

تولید 2013،  بسیار تمیز ، اندازه گیری بدون منشور تا 500 متر  
شارژر 311 اصلی، متعلقات نو، استوک اروپا          شرکت نودال: 
شماره تماس: 09125779096  |   02166124498

آگهی فروش
فروش دستگاه میز خم اسپیسر

یک دستگاه میز خم اسپیسر آلومینیومی نیمه اتومات مجهز 
به متر دیجیتال ، سالم و تضمینی با قیمت مناسب به فروش 

می رسد.         
شماره تماس با بازرگانی کارا: 09120129060

آگهی فروش
فروش دستگاه برش لیزر

  TRUMATIC L 3050 6.0 KW :دستگاه برش لیزر مدل
قابلیتهای برش به شرح زیر :

آهن 25 میلیمتر، استیل 20 میلیمتر، آلومینیوم 15 میلیمتر
مدل : 2006                                                ساعت کارکرد : 34.000 
شماره تماس: 09123574824
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نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

آگهی فروش

فروش ست کامل تکسر نو داخل جعبه.قیمت41 میلیون تومان

     شماره تماس: 09121953526

آگهی فروش

یک ست تک سر شش تکه با برند پن ماک دومنظوره upvc و 

آلومینیوم درحد نو  به فروش می رسد.

شماره تماس: 09359870946

جذب نمایندگی فعال

امداد یوپی وی سی در نظر دارد در راستای توسعه دامنه فعالیت 
خود و جهت سهولت دسترسی تمامی همکاران در سراسر 

کشور به قطعات یدکی ماشین آالت یوپی وی سی؛
نمایندگی فعال جذب  می نماید

متقاضیان محترم با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند  یا  از 
طریق آی دی تلگرام در ارتباط باشید:

      شماره تماس:   09367608423 |   021-26291706 
 یا از طریق آی دی تلگرام در ارتباط باشید:

@Emdadupvcadmin

@emdadupvc

آگهی فروش

دستگاه برش دو سر )اختصاصی آلومینیوم( 

برند Özgenç، مدل OMRM 113، فول آپشــن، تیغه 450 

میلیمتر، سیستم هیدروچکینگ )استاپر هیدرولیک جهت 

ارتقاء کیفیت و دقت برشــکاری(، سیستم خنک کننده 

Piece Cut� گونیا )لقمه( بری ،Püskürtme  پودری پاششی

 Long Size Cutting )برش ابعاد بلند )تا 6 متر ،ting Mode

Mode، دو منظوره آلوم پی وی سی

شماره تماس:09123574824

آگهی فروش
بزرگترین مرکز خرید و فروش ماشــین آالت شیشه های 

دوجداره ومونتاژ درب وپنجره upvc ،آلومینیوم
U-R-B-A-N جوش چهار سر -

MURAt ست 7تیکه دوسر -
ETM ست7تیکه دوسر -

BATI PEN ست 7تیکه دوسر -
ATLAS ست 7تیکه دوسر -

GRAF تمیزکن CNC ست 7تیکه دوسر -
شماره تماس:021-22024693

آگهی فروش
خط حرفه ای تولید شیشــه دوجداره خط کامال حرفه ای 

CMS تولید شیشه دوجداره هرشیفت 300 قطعه
CNC ـ  برش

ـ  شستشو خشک کن 2000
ـ  پرس پنل 2000

ـ  چسب پلی سلفاید380 کیلویی
ـ  فریزر و هیتر

ـ  برش اسپیسر
ـ  چسب هاتملت

ـ  چسب بوتیل و کلیه متعلقات مربوطه

آمادگی معاوضه با ملک سنددار.
شماره تماس:09128304152

آگهی استخدام
upvc استخدام یک نفر کارمند آقا جهت فروش پروفیل
پرسیا پروفیل                        ارسال رزومه از طریق تلگرام: 
شماره تماس:  021-88026054    |  09129150662

آگهی فروش

فروش دستگاه شستشو شیشه 170سانتی در حدنو
شماره تماس: 09127279289

استخدام کارشناس فروش
گروه صنعتی باران پنجره جهت تکمیل کادر فروش خود از 
عالقه مندان به بازاریابی پنجره دوجداره با شرایط خاص و 

باور نکردنی دعوت بعمل می آورد.
تلفن دفتر: 051-37572636
همراه: 09301062801
































































