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 از 8.4 درصد به 25 درصد رشدکرده 
و هنوز 75 درصد از خانه های ایران 

فاقد پنجره دوجداره هستند

 راز حمایت از کاالی ایرانی
 کیفیت برتر با خدمات بهتر

 صنعت ساختمان در عصر جدید برجام
خروج آمریکا چه تاثیری بر  صنعت ساختمان دارد؟

میزبانی وین تک از وزیر صنعت
گزارش ویژه از یک رویداد مهم

راز سربلندی یراق آالت یلکن
گفتگوی اختصاصی با فاتح ساری

فراز و نشیب بازار مسکن در سال 1397

شگفتی  معماری ایرانی؛ از ماسوله تا ابیانه 

   نه به پنجره های بی کیفیت

windorex استقبال از ماوی در نمایشگاه  

    ویستابست؛  خالقیت معمارانه جایزه دارد

   حضور فن پالست توس در نمایشگاه برترین ها

    کارنامه واردات  پروفیل یوپی وی سی  در سال 96
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بایــد از کاالی ایرانــی حمایــت کنیم؛ اما 
چه کاالیی با چه کیفیتی بایــد مورد حمایت 
و انتخــاب مصرف کنندگان قرار گیــرد و آیا 
تولیدکننــدگان و دولتمــردان بــرای تولید 
کاالیی با کیفیت برتــر و خدمات بهتر چاره ای 
اندیشــیده اند؟ نام گذاری سال 1397 از سوی 
رهبر معظم انقالب به نام سال حمایت از کاالی 
ایرانی، می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت 
و مصائبی باشد که دست و پای تولیدکنندگان را 
بسته است؛ اما شرط حمایت از کاالی ایرانی این 
است که مردم به عنوان مصرف کننده این کاالها، 
شاهد تالش تولیدکنندگان ایرانی برای ارتقای 
هرچه بیشتر سطح کیفیت و استاندارد کاالها و 
افزایش میزان خدمات پس از فروش آن باشند 
و از ســوی دیگر تولیدکنندگان هم در انتظار 
هســتند تا دولتمــردان و نمایندگان مجلس، 
هم در اجرا و هم در قانون گــذاری و نظارت بر 
قوانین و مقررات حمایتی از تولید ملی، سنگ 
تمام بگذارند و فضای کسب و کار را به گونه ای 
سامان دهند که قیمت تمام شده کاالی داخلی 
در رقابت با کاالهــای خارجی کاهش یابد و در 
نهایت سیاســت های حمایتی از تولید کاالی 
ایرانی دارای اســتمرار و ضمانت اجرایی قوی 
بوده و نتیجه آن استحکام و پایداری تولید ملی 

در عرصه رقابت جهانی باشد.
برای درک تصویری روشن از آنچه می تواند 
به موفقیت و تحقق شعار امسال منجر شود، باید 
از کلی گویی فراتر رفت و مشکالت و دست انداز 
فعاالن هر بخش اقتصادی را آسیب شناســی 
کــرد و در صدد رفــع چالش هــای داخلی و 
تهدیدهای درونی و بیرونی ناظر بر کســب و 
کار فعــاالن اقتصادی برآمد؛ بــر همین مبنا 
درسرمقاله این شــماره از ماهنامه دنیای نما 
و پنجره با اشــاره به چالش ها و مشــکالت و 
تهدیدهای صنعت ســاختمان ایران و به طور 

خاص حوزه صنعت در و پنجره، شیشه و نمای 
ساختمان، تالش می شود تا راهکارهایی برای 
حمایت واقعی و منطقی و کارشناســی شدن 

ارائه شود.
1. دسترســی به مواد اولیه: نخستین 
انتظار فعاالن عرصه تولید کاالهای ساختمانی 
دسترسی آسان و ارزان تر به مواد اولیه است و 
ضرورت دارد تا دولت ســازوکارهایی را اتخاذ 
کند که هرگونه رانت احتمالی و موانع موجود 
بر ســر راه تولیدکنندگان به مواد اولیه تولید 
داخل یا وارداتی برداشــته شود تا هزینه تمام 
شده کاالهای نهایی ســاخته شده مورد نیاز 

صنعت ساختمان کاهش یابد.
2. بازگشت رونق به صنعت ساختمان: 
بدون تردید بازگشت رونق به صنعت ساختمان 
یکی از مطالبات کارآفرینان، سرمایه گذاران و 
دســت اندرکاران صنعت پیشران رشد پایدار 
اقتصادی یعنی صنعت ســاختمان اســت و 
تکرار سیکل رکود و رونق تنها به واسطه گرایی 
و تضعیف ســرمایه گذاری های انجام شــده 
و کاهــش انگیزه ســرمایه گذاری های آینده 

می انجامد.
3. ثبات ارزی و مدیریت بازار: افزایش 
و تالطم در بازار ارز تنهــا باعث برهم خوردن 
قدرت رقابــت و تضعیف قــدرت خریداران 
کاالهای ســاختمانی و سلطه کاالها و مصالح 
ساختمانی فاقد کیفیت می شود. الزم است تا 
دولت با اتخاذ سیاســت درست ارزی، ثبات را 
به اقتصاد کشور برگرداند تا فعاالن اقتصادی از 
جمله در بخش ساختمان با اطمینان نسبت به 

آینده تصمیم گیری و حرکت کنند.
4. کاهش هزینه های کســب و کار: 
بســیاری از بنگاه های اقتصادی چه در بخش 
تولیــد و صنعتــی و چه در بخــش تجارت و 
خدمات مرتبط با صنعت ساختمان نظیر سایر 
بنگاه های اقتصادی گرفتار هزینه های ناشی از 
بوروکراسی فزاینده و فرساینده شده اند. از این 
رو تسهیل مقررات کسب و کار و آسان سازی 
فرایند فعالیت های اقتصادی ســالم و شفاف 
یکی از پیش نیازهای حمایت از کاالهای ایرانی 
خواهد بود؛ در غیر این صورت با تضعیف تولید 
داخلی، بازار کشــور جوالنگاه کاالها و مصالح 
ســاختمانی فاقد کیفیت داخلــی و خارجی 

خواهد شد.
۵. جلوگیری از بخشنامه ها و مقررات 
مزاحم: یکی از راه هــای کاهش هزینه تولید 
داخلی جلوگیری از صدور و ابالغ بخشنامه ها 
و مقررات مزاحم و مخل امنیت کســب و کار 
و ســرمایه گذاری در بخش ساختمان است و 

پیشنهاد می شود دستگاه های تصمیم گیرنده 
قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم و ابالغ آن جهت 
اجرا، از فعاالن و انجمن های تخصصی درگیر 
با صنعت ساختمان نظر مشورتی و کارشناسی 

بخواهند.
7. تسهیل دسترسی به منابع مالی با 
نرخ قابل دفاع: تولید با نرخ سود باالی بانکی 
کاری است ســخت که رقابت تولیدکنندگان 
داخلی با کاالهای مشــابه خارجی را دشوارتر 
ساخته اســت. با این حال انتظار اینکه دولت 
سیاست های پولی گشاده دستانه ای را اتخاذ 
کند و نرخ سود بانکی را به دستور کاهش دهد، 
نه شدنی اســت و نه منطقی. چه اینکه قیمت 
تمام شده پول برای بانک ها همچنان باالست و 
کاهش دستوری سود تسهیالت تنها به افزایش 
تقاضا برای وام و ایجاد رانــت و انحراف پولی 
می انجامد. با این همه دولت باید سیاست های 
مالی خود را به گونه ای تنظیم و اجرا کند، که 
بار مالی ناشی از کسری بودجه دولت بر تولید 
وارد نشود و چه اینکه اتخاذ سیاست های صفر 
مالیاتی بــرای تولیدکنندگان دارای کاالهای 
باکیفیت و خدمات بهتر و کاهش هزینه های 
ناشــی از تأمین اجتماعی و نظایر آن می تواند 
یکی از گزینه های کم خطر بــرای حمایت از 

تولید ملی و کاالی ایرانی باشد.
8. تقویت سرمایه گذاری های موجود: 
یکی از اشــکاالت اساســی در سیاستگذاری 
صنعتــی ایران، اصــرار افراط گونــه بر صدور 
پروانه هــای تأســیس واحدهــای صنعتــی 
بــدون در نظرگرفتــن ظرفیت هــای بالقوه 
سرمایه گذاری های انجام شــده در گذشته و 
اتخاذ سیاست روشن برای واحدهایی است که 
به بهره برداری رســیده و کاالهای آنها در بازار 
عرضه شده است. هرچند بر حسب منطق رقابتی 
نمی توان مانع از سرمایه گذاری های جدید شد 
و راه را برای سرمایه گذاران جدید سد کرد، اما 
تردیدی وجود ندارد که سیکل صدور مجوزهای 
جدید و غفلــت از واحدهای موجود تنها به دور 
باطلی می انجامد که باعث تخریب بازار و تضعیف 
صنعت خواهد شــد. بنابراین اولویت نخست 
باید آسیب شناسی وضعیت بنگاه های موجود 
و ســرمایه گذاری های انجام شــده و حمایت 

منطقی از آنها به عنوان چراغ راه آینده باشد.
نتیجه اینکه تولید ملی و کاالی ایرانی وقتی 
بی نیاز از حمایت خواهد بود که در یک رقابت 
ســالم، عادالنه و در شرایط مســاوی با دیگر 
تولیدکننــدگان خارجی قرار گیــرد. باید از 
تجربه دیگر کشورها درس بگیریم و دوباره به 

فکر اختراع چرخ نباشیم.

راز حمایت از کاالی ایرانی
کیفیت برتر با خدمات بهتر

 رضا کربالیی 
مــدیر مــسئــول 

اله
مق

سر



 ۹7
اه 

دم
ردا

/ خ
ت 

هش
دیب

-ار
ه ۹

مار
- ش

وم 
ل د

سا
 -  

ره
نج

 و  پ
نما

ی 
نیا

ه  د
نام

ماه

17 windorex استقبال عمانی ها از پروفیل ماوی در نمایشگاه

تولیدکننــدگان در و پنجــره و فعاالن 
صنعــت ســاختمان کشــور عمــان و 
بازدیدکنندگان از ســومین نمایشــگاه 
بین المللی این کشور با عنوان windorex از 
پروفیل های تولیدی شرکت ماوی با 2 برند 

ماوی و کندو استقبال کردند.
 به گزارش دنیای نما و پنجره، ســومین 
نمایشــگاه بین المللی در و پنجره عمان با 
نام windorex در شــهر مسقط پایتخت 
این کشــور از تاریخ 17 تا 19 اردیبهشت 
ماه 1397 به مدت ســه روز برگزار شــد. 
در این نمایشــگاه، شرکت های خارجی از 
جمله 3 شرکت از جمهوری اسالمی ایران 
محصــوالت و خدمات خــود را به معرض 
نمایش گذاشــتند. البته حضور شرکت ها 
در این نمایشگاه عمدتا بر عهده نمایندگان 
برندهای بین المللی مستقر در عمان بود، اما 
در عین حال حضور مستقیم شرکت هایی از 
کشورهای ترکیه، هند، چین و آلمان بیشتر 

به چشم می خورد.
اســتقبال بازدیدکننــدگان و فعاالن 
صنعــت ســاختمان در 3 روز برپایی این 
نمایشــگاه از غرفه شــرکت ماوی، عضو 
انجمن در و پنجره ایران، انگیزه مدیران این 
شرکت موفق و خوش آتیه برای برنامه ریزی 
جهت راه اندازی نمایندگی در کشور عمان 
را تقویت کرده است. این گزارش می افزاید 
3 شــرکت ایرانی هم با برگزاری غرفه های 
خود در این نمایشگاه حضوری چشمگیرتر 
نسبت به دوره قبلی نمایشگاه در و پنجره 
عمان داشــتند که این شرکت ها شامل 2 
شرکت تولیدکننده پروفیل یوپی وی سی، 
عضو انجمن صنفی در و پنجره ایران و یک 
شرکت ارائه دهنده چسب های سیلیکونی 

بودند که در مدت 3 روز برگزاری نمایشگاه 
اقدام به عرضــه و معرفی محصوالت خود 
کردند. شــرکت پروفیل ماوی با حضور در 
این نمایشگاه 2 محصول خود شامل پروفیل 
ماوی و کندو را به نمایش گذاشت و با توجه 
به کیفیت باالی پروفیل های عرضه شده و 
قیمت رقابتی آن در مقایسه با محصوالت 
دیگر شــرکت ها با اســتقبال بسیار خوب 
تولیدکنندگان در و پنجره در کشور عمان 
و فعاالن صنعت ساختمان این کشور مواجه 

شده است.
 گفتنی است کشور سلطان نشین عمان 
دارای روابط سیاســی و اقتصادی خوبی با 
ایران است و مردم این کشور ذهنیت مثبتی 
نسبت به ایران و کاالهای باکیفیت ایرانی 
دارند، به گونه ای که حضور شــرکت های 
موفق ایرانی و عرضه محصوالت باکیفیت 
و دارای اســتاندارد جهانی می تواند هدف 

صادراتی خوبی برای ایران و شــرکت های 
ایرانی باشد.

همچنین با توجه به توســعه روزافزون 
کشــور عمان به ویژه در صنعت ساختمان 
تنها کاالهــا و خدماتی کــه دارای قدرت 
رقابت در عرصه بین المللی بوده و از کیفیت 
باالیی برخوردار باشند، می توانند در بازار 
ساختمان عمان فعالیت داشته باشند، اما 
موفقیت در این بازار مستلزم بررسی دقیق 
و نیز ارائه کاالها و خدمات خوب خواهد بود. 
پروفیل مــاوی نیز به عنوان یکی از برترین 
تولیدکنندگان پروفیل یو پی وی ســی در 
ایران ظرفیت الزم برای صادرات محصوالت 
باکیفیت خود در کشور عمان را دارد و این 
امیدواری وجود دارد در آینده نزدیک این 
شــرکت موفق ایرانی اقدام بــه راه اندازی 
نمایندگی در کشــور عمان جهت عرضه 

مستقیم محصوالت خود نمایند.
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حضور فن پالست توس در نمایشگاه برترین های صنعت ساختمان18

شــرکت فن پالســت تــوس عضــو 
انجمن صنایــع تولیدکننــدگان پروفیل 
یوپی وی ســی ایران با حضور در نخستین 
همایــش برترین هــای توســعه صنعت 
ســاختمان cidex2088 تازه ترین مقاطع 
پروفیل تولیدی اش برای ســاخت نســل 
جدیــد پنجره های دوجــداره را به نمایش 
گذاشــت. به گزارش ماهنامــه دنیای نما و 
پنجره، نخســتین نمایشــگاه برترین های 
توســعه صنعت ســاختمان به مدت 4 روز 
از 11 تــا 14 اردیبهشــت ماه امســال در 
مرکز نمایشــگاهی ایران مال برگزار شــد. 
مهندس حسین طوسی، مدیرعامل شرکت 
فن پالست توس در حاشــیه این نمایشگاه 
به خبرنــگار ما اعالم کرد: در 4 روز برگزاری 
نمایشگاه، انواع پنجره ها و بازشوهای ساخته 
شــده با پروفیل فن پالست توس در معرض 
نمایــش قرار گرفت که با اســتقبال فعاالن 
صنعت ساختمان و بازدیدکنندگان مواجه 
شــد. وی افزود: شــرکت فن پالست توس 
از ســال1383به دنبال تحقیــق و مطالعه 
گسترده و مشــاوره های فنی و کارشناسی 
تأسیس شد که یکی از مســائل مهم مورد 
بررســی ،طراحی خاص پروفیل های در و 
پنجره و پانل یو پی وی ســی با نشان تجاری 
فن پالست توس وهماهنگی  آن در ساخت 
در و پنجره مناسب با معماری مدرن و سنتی 

کشور است. به گفته مهندس طوسی، شرکت 
فن پالست توس در حال حاضر انواع پروفیل 
و پانل  در و پنجره یو پی وی سی، در رنگ ها و 
طرح ها و روکش هــای متنوع را با مواد اولیه 
درجه یک اروپایــی تولید می کند و کیفیت 
محصول و مواد در آزمایشگاه پیشرفته این 
شرکت تحت نظر متخصصان با تجربه کنترل 
می شــود. وی افزود: به لحاظ کیفیت نوع و 
اســتانداردهای الزم نیز پروفیل های تولید 
شــرکت فن پالســت توس با چهار محفظه 
)چمبر( و قابلیت استفاده شیشه های تک، 
دو و ســه جداره و درزگیرهای اضافی و انواع 
سیســتم های در و پنجره )بازشوهای یک 

و دوحالته، سیســتم کشــویی، فرانسوی و 
فولکس واگنی ...( کامال مطابق با شــرایط 
آب وهوایی کشــور طراحی و تولید شــده 
است. مدیرعامل شــرکت فن پالست توس 
در عین حال تأکید کرد: محصوالت تولیدی 
فن پالست توس مطابق با معیارها و ضوابط 
تعریف شده موسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی سازمان ملی ســاختمان، سازمان 
نظام  مهندسی و مطابق با ضوابط استاندارد 
RAL GZ 716/1  اروپــا تولید می شــود و 
همچنین دارای تأییدیه های شرکت گراینر 
در بخــش تکنولوژی تولید و شــرکت های 
تأمین کننده مواد اولیه این محصوالت است.

ساخت پنجره بدون صدا در دانشگاه سنگاپور

مهندســین دانشگاه فنی نانیانگ ســنگاپور یک پنجره ضدصدا 
طراحی کرده اند که با وجود اینکه حجیم اســت، می تواند آلودگی 
صوتــی بیرون را در حالی که پنجره باز اســت، از بین ببرد.محققان 
دانشگاه فنی نانیانگ ســنگاپور با الهام از تکنیک نویزگیری که در 
هدفون ها استفاده می شود، یک سیســتم مبتنی بر پنجره را ایجاد 
کرده اند که می تواند در حالت باز بودن، آلودگی صوتی بیرون را بگیرد. 
به گزارش ایسنا، سیستم های لغو صدا )نویزگیر( فقط صدا را مسدود 
نمی کنند، آنها به طور فعال با امواج صوتی خود با آنها مقابله می کنند.
این دســتگاه ها از یک میکروفون برای شنیدن صداهای ورودی 
استفاده می کنند. الگوریتم ها، شکل موج را تجزیه و تحلیل می کنند و 
یک نسخه معکوس تولید می کنند که از طریق بلندگو پخش می شود. 
هنگامی که این دو صدا همگرا می شوند، نویز خنثی می شود و شنونده 

دیگر صدای ترافیک و یا ساخت و ساز ساختمانی را نمی شنود.
این نوع فنــاوری نویزگیر فعال در حال حاضر به طور گســترده 
در هدفون هــا، کاله های ایمنی موتورســیکلت، اتومبیل ها و حتی 
دســتگاه های ضد خروپف استفاده می شــود و در حال حاضر، تیم 

تحقیقاتی قصد دارد آن را در پنجره ها نیز به کار گیرد. نمونه اولیه این 
سیستم از یک شبکه از دستگاه هایی تشکیل شده که هر یک دارای 
یک میکروفون، بلندگو و یک واحد پردازش هســتند. این یک آرایه 
فعال اســت که می تواند قبل از رسیدن صدا به پنجره، صدای نویز را 

شناسایی کند و صدا را در زمان واقعی پردازش کند.
گان وون سنگ، پژوهشگر ارشــد این پروژه می گوید: در مقایسه 
با هدفون های نویزگیر، آنچه که مــا طراحی کرده ایم، از لحاظ فنی 
بســیار دشوار است، زیرا ما نیاز به کنترل ســر و صدا در یک منطقه 
وســیع داشــتیم، نه فقط در اطراف گوش کاربر. نوآوری ما نه تنها 
مقدار مناسب و نوع ضد ســر و صدا را برای انتشار محاسبه می کند، 
بلکه سریع تر از آن که ســر و صدا به داخل ساختمان راه یابد، آن را 
تشخیص می دهد. تیم سازنده برای آزمایش این سیستم، یک اتاق 
شبیه ســازی شده با پنجره و در ساخت. نمونه اولیه به پنجره متصل 
شد و برای شبیه سازی صدای خارج از اتاق، یک بلندگو که صداهایی 
مانند ساخت و ســاز ساختمانی و رد شدن هواپیما، قطار و خودرو را 

ضبط کرده بود، برای پخش در پشت پنجره قرار داده شد.
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دیواری که انرژی زلزله را تخلیه می کند

رییس بخش نوآوری و اختراعات دانشــکده مهندســی 
دانشگاه پوترای مالزی گفت: اختراع دیوار مستهلک کننده 
انرژی زلزله در آمریکا، ژاپن و مالزی به ثبت رســید. دکتر 
فرزاد حجازی مخترع دیوار مســتهلک کننده انرژی زلزله 
گفت: ژاپن نخستین بار با استفاده از یک نوع مایع این پروژه 
علمی را با هزینه فوق العاده گران اجرا کرد و پس از ساخت 

این دیوار، از آن در یک بیمارستان کالیفرنیا استفاده شد.
وی توضیــح داد : اما اختراع نوع جدید دیوار مســتهلک 
کننده نیروی زلزله در سال 2011 به شکل ایده توسط وی 
مطرح شد و وزارت علوم ،فنون و اختراعات مالزی و دانشگاه 
دولتی پوترا با اعطای کمک هزینه ، امکان ساخت نمونه اولیه 
و فعالیت های آزمایشگاهی برای این اختراع را در دانشگاه 

کالیفرنیای آمریکا فراهم ساخت.
به گفته وی قرار است آزمایش نهایی این دیوار در شهریور 

امسال در دانشگاه کالیفرنیا انجام شود.
حجازی با بیان اینکه » دیــوار مذکور این قابلیت را دارد 
که بین 40 تا 60 درصــد نیروی زلزله را جذب کند« گفت: 
این اختراع در ساختمان های قدیمی و جدید به راحتی قابل 
نصب به جای دیوارهای سازه برای محافظت ساختمان ها در 

برابر زلزله های شدید با صرف هزینه بسیار کم است.
به گفته این پژوهشگر در مراحل آزمایشگاهی باالترین 
نیروی احتمالی زلزله به این دیوار وارد و نتایج الزم اخذ شد 
و اکنون یک شــرکت بزرگ در حال خریداری تکنولوژی 
ساخت این دیوار میراکننده) مستهلک کننده( به همراه سه 
اختراع مشابه این پژوهشگر، برای استفاده در پروژه های بین 

المللی مانند بزرگترین پل در بنگالدش است.
وی گفت: اکنون تأسیس یک شرکت دانش بنیان در ایران 
با مشارکت ســرمایه گذار خارجی برنامه ریزی شده است و 
این امکان وجود دارد که در ســه نقطه کالیفرنیا )آمریکا(، 

کواالالمپور)مالزی ( و ایران این تکنولوژی ارائه شود.
سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
پیشتر اعالم کرد: نسل جدیدی از کارآفرینی در کشور شکل 
گرفته که شرکت های استارت آپ سال 96 بالغ بر 60 هزار 
میلیارد تومان فروش داشتند. فرزاد حجازی،   محقق ایرانی 
و دانشیار دانشــگاه پوترا مالزی پیشتر به همراه گروه خود 
موفق به کسب مدال طال در مسابقات نوآوری آمریکا در سال 
2010 و همچنین جایزه برتر و رتبه دوم از مرکز تحقیقات 
ملی زلزله تایوان در مسابقات ساختمان های مقاوم در برابر 
زلزله شد. پژوهشگر ایرانی مقیم مالزی سال گذشته نیز در 
مسابقات ساختمان مقاوم در برابر زلزله در تایوان که با حضور 
چند گروه از دانشگاه های معتبر دنیا مانند استرالیا، تایوان، 
هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی، مالزی، کانادا و فیلیپین 

برگزار شد، از سوی داوران مورد تقدیر قرار گرفت.

ایتالیا؛ ساخت خانه در 48 ساعت
معماران ایتالیایی با اســتفاده از یک چاپگر ســه بعدی بتن، 
موفق شدند در عرض 48 ســاعت یک خانه 100 متری بسازند. 
به گزارش روزنامه دیلی میل، این ســاختمان که توسط محققان 
شرکت معماری CLS Architects در ایتالیا ساخته شده است، 
اولین ســاختمان از نوع خود محسوب می شود زیرا قطعات آن را 
می توان از هم جدا و دوباره آنها را در محل دیگری بر هم سوار کرد. 
محققان برای ســاخت این خانه از یک چاپگر ســه بعدی بتن 
استفاده کردند که بر یک پایه متحرک قرار گرفته است. دیوارهای 
مالتی سریع خشک شونده این ساختمان تنها در عرض 24 ساعت 
ساخته می شوند که این زمان به اندازه قابل توجهی کمتر از چهار 
هفته زمانی است که دیوارهای معمولی بتنی برای خشک شدن 
به آن نیاز دارند. این خانه متشــکل از 35 قطعه است که هر کدام 
در عرض 60 تا 90 دقیقه چاپ شدند و به این ترتیب کل این خانه 

تنها در عرض 48 ساعت چاپ شد.
این خانه یــک طبقه دارای 100 متر مربــع زیربنا، دیوارهای 
منحنی، اتاق نشــیمن، اتاق خواب ، آشــپزخانه و حمام اســت.  
مهندسان این خانه را که با استفاده از یک مالت خاص ساخته اند 
که سریع خشک می شود، نقطه عطفی برای ساخت و ساز با چاپ 
ســه بعدی توصیف کرده اند. با این حال محققان ایتالیایی که در 
این پروژه همکاری داشــتند، چیزی در مورد هزینه ساخت این 
خانه عنوان نکردند و آن را تنها تالشی برای امکان سنجی و اثبات 
مفهوم این پروژه ذکر کردند. آنها با اشــاره بــه اینکه این خانه را 
می توان در هر مکان و حتی در کره ماه نیز ساخت گفتند، روزی از 
چاپ این خانه می توان برای ایجاد یک محله در ماه و سکنی دادن 

به ساکنان آن استفاده کرد.
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نسخه کره جنوبی برای ساخت نسل جدید 20
شهرهای هوشمند جلوگیری از شلختگی 

ساخت و ساز با تغییر 
ضوابط 

معاون معماری و شهرســازی 
وزارت راه و شهرســازی گفــت: 
برای جلوگیری از روند نابســامان 
شــهرها درصدد هستیم تا ضوابط 
ساخت و ســاز تغییر کند . محمد 
ســعید ایزدی گفــت: وزارت راه 
و شهرســازی موظف شــده است 
که در کالنشــهرها به شناســایی 
پهنه های پــر خطر و تعیین حریم 
بپردازد که خوشبختانه پهنه های 
سه گانه گسل در شهر تهران تهیه 
شــد .وی با بیان اینکــه در کرج و 
تبریز نقشــه پهنه فعال گســل ها 
تهیه شده اســت گفت: در تهران 
این عرصه ها مشخص شده است و 
شهرداری نباید بر روی پهنه های 
مشخص شده،  مجوز ساخت و ساز 
به ساختمانهای مهم از جمله مراکز 
درمانی و خدماتی و غیره را بدهد. 
ایزدی گفت: 2 فعالیت بعد از ابالغ 
نقشه ها باید مورد توجه قرار گیرد 
که یکی ممانعت از ســاخت و ساز 
در پهنه هــای پرخطر و دوم مقاوم 
سازی ساختمان هاست. وی افزود: 
دقت نقشــه های پهنه های گسل 
بسیار باالســت یعنی به طور مجزا 
در هرپالک مشخص شده است که 
آیا ســاختمان بر روی گسل است 

یا خیر؟
معاون معماری و شهرسازی وزیر 
راه و شهرسازی ادامه داد: با تأکید 
وزیر راه و شهرســازی این نقشه ها 
انتشار عمومی شــده است و مردم 
می توانند با مراجعه به سایت وزارت 
راه و شهرسازی از محل قرار گرفتن 
منزل خــود بر روی گســل اطالع 
داشــته باشــند. معاون معماری و 
شهرســازی وزیر راه و شهرسازی 
افــزود: بــه دنبال سیاســت های 
توســعه ای وزارت راه و شهرسازی 
برنامه باز آفرینی را به تصویب ستاد 

ملی رساندیم .

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، 
شهرهای هوشمند را، تجاربی منحصر به فرد 
و محرک رشد و توســعه در کشورها دانست 
و گفــت: کارگاه های آموزشــی برنامه ریزی 
شده برای برگزاری در 21 و 22 فروردین ماه 
با هدف انتقــال جزئیات همیــن تجارب از 
کشــور کره بوده که 2 بحث چگونگی تأمین 
سیســتم مالی و نقش شهرهای هوشمند در 
حوزه آمایشی سرزمین کره جنوبی از اهمیت 
باالیی برای ما برخوردار خواهد بود. حبیب اله 
طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرســازی در 
مورد انتقال تجارب کــره جنوبی در انتقال 
پایتخت اداری و همچنین کارگاه آموزشــی 
شهر جدید - شهر هوشمند با حضور اساتید 
و کارشناســان هر 2 کشور بیان کرد:شرکت 
عمران شــهرهای جدید در اواخر ســال 95 
تفاهم نامه ای با شــرکت دولتــی ال اچ کره 
جنوبی به امضا رســاند چراکه این شــرکت 
دارای تجارب بسیار خوب و منحصربه فردی 
در حوزه های کاری مختلف خصوصاً در بحث 

توسعه شهرهای جدید است.
طاهرخانی با تأکیــد براینکه کره جنوبی 
نیــز تقریباً دارای فرآیندی مشــابه ایران در 
ساخت و توسعه شهرهای جدید است گفت: 
این کشــور در دهه 90 میالدی کار ساخت 
شهرهای جدید خود را آغاز کرده و تا 10 سال 
تمرکز اصلی خود را با هدف پاســخگویی به 
نیاز مسکن مردم جامعه بر توسعه شهرهای 
مسکونی قرار داد. معاون وزیر راه و شهرسازی 
در این خصوص ادامه داد: کره جنوبی از سال 
2000 با تغییر نگاه خود به شهرهای جدید، 
رویکرد ساخت این شــهرها را از مسکونی به 
ســایر حوزه ها از جمله شــهرهای هوشمند 
تغییــر داد و آن ها را از ابعاد مختلف توســعه 

شهری بررسی کرد.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود در 
تشریح ویژگی شهرهای هوشمند بیان کرد: 
این شهرها عموماً شــهرهایی کارآفرین و در 
عین حال هوشمند هســتند که نوآوری در 
بخش های گوناگون اداره آن از جمله سیستم 
حمل ونقل، سیســتم تأمین انــرژی، آب و 
سیستم فاضالب دیده شــده و دیگر تمرکز 
عملیات ساخت و بهره برداری از این شهرها 

صرفاً بر روی حوزه سکونتی نخواهد بود.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید 
همچنین شــهرهای هوشــمند را تجاربی 
منحصر به فرد و محرک رشــد و توســعه در 
کشورها دانست و گفت: کارگاه های آموزشی 
برنامه ریزی شده برای برگزاری در 21 و 22 
فروردین ماه با هــدف انتقال جزئیات همین 
تجارب از کشور کره بوده که 2 بحث چگونگی 
تأمین سیســتم مالــی و نقش شــهرهای 
هوشــمند در حوزه آمایشی ســرزمین کره 
جنوبی از اهمیت باالیی بــرای ما برخوردار 
خواهد بود. طاهرخانی در ادامه سخنان خود 
با بیان این نکته که شرکت عمران شهرهای 
جدیــد نیز در ایــن دوره به ســمت رویکرد 
ساخت شهرهای آمایشی به خصوص در نسل 
نوی شــهرها واقع در جنوب کشــور حرکت 
کرده است گفت: بدون شک حوزه مدیریت 
و برنامه ریزی این شــهرها از اهمیت باالیی 
برخوردار بوده که قصد داریم در این کارگاه و 
سمینار از تجارب کشور کره در روند اجرایی 
نسل نوی شهرهای جدید بهره ببریم. به گفته 
این مقام مسئول کره جنوبی 10 سال بر روی 
ساخت شــهرهای جدید با رویکرد سکونتی 
تمرکز داشته درحالی که در کشور ما این زمان 

بسیار طوالنی شده است.
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شرکتی اســترالیایی خانه ای از مواد 
بازیافتی ســاخته که حافــظ محیط 
زیست است و هزینه انرژی یک سال آن 
به 69دالر می رسد. شرکت استرالیایی 
Beaumont  Concepts  یــک خانــه 
ارزان را تکمیــل کرده که انتشــار گاز 
دی اکسید کربن آن کنترل شده است. 
این خانه در ســاحل کیپ پترسون در 
ویکتوریا قرار دارد و  CORE9 نام گرفته 
است. این نمونه به عنوان راه حلی برای 
مشکل خانه سازی ارائه شده و البته به 

محیط زیست نیز آسیب نمی رساند.
 ،The Cape  این خانه بخشی از پروژه
یکی از نخستین پروژه های خانه سازی 
حافظ محیط زیست در استرالیا است. 
این پروژه شامل 220 بلوک زمین است 
و افراد فقط مــی توانند خانه هایی را در 
آن بســازند که با استانداردهای خاص 
طراحی هم خوان باشــد.  بــه هرحال 
نمونه اولیــه CORE9 یک خانه 131 
مترمربعی با آشپزخانه ای نوین، فضای 
باز ناهارخــوری و پذیرایی، ســه اتاق 
خواب، دو حمام، دو تراس و پارکینگ 
برای دو خودرو است. این خانه طوری 
طراحی شــده تا نور طبیعی را در خانه 
راه دهد و همچنیــن تهویه هوا در کل 
روز ایجاد شــود. این خانه با اســتفاده 
از مواد بازیافتی ســاخته شــده است. 
همچنین فرایند ســاختمان ســازی 
دورریــز و زباله زیادی نداشــت. عالوه 
برهمه این موارد در CORE9 سیستم 
آب داغ خورشــیدی، جمع آوری آب 
باران و انرژی خورشیدی استفاده شده 

است. ســقف خانه مجهز به پنل های 
فتوولتائیک است. تخمین زده می شود 
هزینه ســاالنه انرژی ایــن خانه به 69 
دالر می رسد. خبر دیگر اینکه ساکنان 
آیندهوون در هلند برای ســاخت یک 
ســازه نوین به نــام »پاویلیون مردم« 
همــکاری می کننــد. افراد بــا اهدای 
زبالــه های خــود و قــرض دادن مواد 
ساختمان ســازی به Bureau SLA و 
Overtreders W در این فرایند شرکت 
می کنند.جالب است که مواد به امانت 
گرفته شــده در پایان ، به صاحبانشان 
عودت داده می شود. » پاویلیون مردم« 
سال گذشته برای هفته طراحی هلند 
ارائه  شــد. روی این ســازه یک سقف 
شیشــه ای قرار دارد و نمای باالیی آن 
از کاشی های رنگی پالستیکی ساخته  
می شــود. ایــن کاشــی ها از بازیافت 
زباله های خانگی ســاکنان آیندهوون 
تهیه می شــود.  کفپوش ساختمان نیز 
از مواد دورریز تهیه می شود. این سازه 
از بلوک های سیمانی ساخته می شود. 
نوردهی، گرمایش و تمام عناصر داخلی 
آن نیــز از تأمین کنندگان و ســاکنان 
محلی قرض گرفته می شود. از آنجا که 
همه جزئیات ســاختمان امانی است و 
بعداً به صاحبانشان عودت داده می شود، 
بنابراین نمی توان  آنها را بهم چسباند 
یا ســوراخ کرد. به همین منظور350 
ســتون فوالدی برای سرپا نگهداشتن 
آن اســتفاده می شود. مســاحت کل 
ساختمان 250 متر مربع تخمین زده 

می شود.

 ساخت خانه از بازیافتی ها از هلند
خانه های نوساز کالیفرنیا  از  تا استرالیا

خورشید انرژی می گیرند

هیــچ شــکی نیســت کــه »انرژی 
خورشیدی«  در حال تبدیل شدن به منبع 
انرژی اصلی است. در همین راستا آمریکا 
تصمیم دارد که استفاده از این انرژی را در 
شهر »کالیفرنیا« گسترش دهد. کمیسیون 
انرژی کالیفرنیا در حال حاضر، برنامه دارد 
استانداردهای جدید انرژی را در این شهر 
به تصویب برساند. بر این اساس، می خواهد 
از ســال 2020 میــالدی، در پشــت بام 
تمامی خانه های تازه ساخت، صفحه های 

خورشیدی قرار دهد.
اســتفاده از ایــن برنامــه تنهــا در 
ســاختمان های »انرژی صفــر« محدود 
نخواهــد بــود. ســاختمان های انرژی 
صفر، ســاختمان هایی بــا برآیند انرژی 
صفر هستند. این برنامه نیازمند موافقت 
ساختمان ســازهایی است که باتری های 
ذخیره کننده انرژی مانند باتری لیتیومی 
»تســال« را در این ســاختمان ها نصب 
خواهند کرد. این اســتاندارهای جدید، 
هزینه های ساخت و ساز را از 25 هزار دالر 
به 30 هزار دالر افزایــش خواهد داد. اما 
انتظار می رود که استفاده از این صفحه های 
خورشیدی، به میزان 50 تا 60 هزار دالر در 
هزینه های صاحب خانه، صرفه جویی کند 
که این میزان در یک بازه زمانی 25 ســاله 
تخمین زده شده است. اجرایی کردن این 
برنامه در شهری مانند کالیفرنیا که روزهای 
آفتابی و گرم دارد، آســان است. عالوه بر 
این، هزینه امالک و زندگی در این شهر نیز 
بسیار باال است. این برنامه می تواند چشم 
انداز انرژی کالیفرنیــا و بازار مصرفی این 

ایالت را به طور کلی تغییر دهد.
در حال حاضــر، 20 درصد از خانه های 
تک خانوار جدید در ایــن ایالت، از انرژی 
خورشــیدی اســتفاده می کننــد که با 
اجرایی شــدن این برنامــه، این میزان 5 
برابر افزایش می یابد و موجب رونق کسب 
و کار ســازندگان صفحه های خورشیدی 
خواهد شــد. این برنامه در واقع می تواند 
هزینه تولید صفحه های خورشــیدی را 
کاهش دهد و آن را بــرای مناطقی دیگر 
جز کالیفرنیا و حتی آمریکا، قابل استفاده 

سازد.
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محققان امنیتی در گزارشــی به هتل داران 
و مسافران ســاکن در هتل هشــدار داده اند 
که هکرها با اســتفاده از سیستم الکترونیکی 
پیشــرفته قادر خواهند بود در اتاق های هتل 
را براحتی باز و اشیاء گران قیمت آن را سرقت 

کنند. 
به تازگی محققان خطاب به شــهروندان و 
مسافران اعالم کرده اند که اگر به شهر یا کشور 
دیگری ســفر می کنید، باید مراقب لپ تاپ، 
کیف مدارک، پاسپورت و پول های خود باشید، 

چراکه هکرها و مجرمان ســایبری به تازگی با 
استفاده از یک سیستم الکترونیکی پیشرفته 
که اقدام به رمزیابی و بــاز کردن قفل درهای 
ساختمان ها، هتل ها و گاوصندوق ها می کند، 
قادر خواهند بود قفل در اتاق هتل را به راحتی 
باز کنند و اشــیای گرانبهای شما را به سرقت 

ببرند.
 »master key « این سیستم الکترونیکی که
نام دارد، میلیون ها مسافر هتل های شهری و 
بین المللی را با خطر ســرقت های خطرناک و 

پیشــرفته مواجه می کند. بنابراین الزم است 
که مسافران از این پس مراقب چنین حمالت 
ســایبری و هک قفل درهای اتــاق هتل خود 
باشند. این آسیب پذیری جدید به تازگی توسط 
 )VingCard( متخصصان شرکت وینگ کارت
که بزرگتریــن تولیدکننده قفــل در جهان 
محسوب می شود، کشف شــده و پیش بینی 
می شــود بیش از 42 هزار هتل در 166 کشور 
جهان را تحت تأثیر و خطر سرقت اشیای گران 

قیمت و با ارزش مسافران قرار دهد. 

مراقب باشید هکرها وارد اتاق تان نشوند!

سوئیس؛ پنجره ای که جلوی ورود گرما را می گیرد

محققان سوئیسی مشغول ساخت پنجره هوشمندی هستند که با وجود 
شــفافیت از ورود بیش از حد گرما و نور به داخل اتاق جلوگیری می کند.  
محققان سوئیسی مشغول ابداع یک روش ســاده هستند تا با قرار دادن 
آینه های منعکس کننده کوچک در پنجره ها آنها را هوشمند و اتاق های 

خانه را به فضایی راحت تر تبدیل کنند.
محققان EPFL و Empa در ســوئیس مشــغول ساخت پنجره های 
هوشمند ساده ای هستند که شفاف می ماند اما به همه اشعه های نور اجازه 
ورود به خانه را نمی دهند و همزمان از ورود گرما نیز جلوگیری می کنند. 
این محققان با کمک لیزرهایی دقیق یک ساختار میکرو روی سطح یک 

فیلم ساختند. آینه های کوچک که به لنزهای CPC  مشهورند، روی خلل 
و فرج این ســطح بخار شده و روی خلل و فرج این سطح می نشینند. فیلم 
فراوری شده را می توان روی شیشه یا پنجره های دوجدار قرار داد. در این 
وضعیت طیفی از آینه های کوچک، نور خورشید را به شیوه ای کارآمدتر 

وارد اتاق می کنند و حتی تاریک ترین گوشه ها را نیز روشن می کنند.
 محققان در آزمایش های خود توانستند 80 درصد نور ورودی به پنجره 
را منحرف و آن را به طور افقی در اتاق منتشر کنند. به گفته محققان این 
پنجره در زمستان نیز نور و گرما را منتشر می کند اما از درخشندگی زیاد 

و گرمایش بیش از حد در تابستان جلوگیری می کند.
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23  شرط تازه ساخت و ساز
 در تهران، تبریز و کرمان

محمد شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات 
راه، مســکن و شهرسازی با اشاره به آثار مخرب 
ناشــی از به کارگیری مصالح غیر استاندارد در 
زلزله های اخیر کشــور تأکید کــرد: پهنه های 
گسلی تهران تهیه شده است و با توجه به اینکه 
در زلزله سرپل ذهاب کیفیت بتن و کارخانه هایی 
که تولید بتن می کردند به رغم داشــتن نشان 
استاندارد، استانداردهای الزم را در این زمینه 
نداشــتند باید کیفیت مصالح ســاختمانی را 
موردتوجه قرار دهیم و در این مهم بکوشیم. وی 
تصریح کرد: در زلزله کرمانشاه به ساختمان های 
پر اهمیتی همچون بیمارستان ها آسیب جدی 
وارد شد و این بیشتر برای بیمارستان هایی بود 
که در 4 دهه اخیر ســاخته شــده بودند و اینها 
هشــداری اســت برای تولید کنندگان مصالح 
ســاختمانی که در این مورد، مــوارد ایمنی را 

رعایت کنند.
رئیــس مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و 
شهرســازی گفت: با تعیین پهنه های گســلی 
شــهر تهران برای پایتخت ســاخت و ساز 12 
طبقه و همچنین ساخت و ساز ساختمان های 
پراهمیت بر روی پهنه های گسلی ممنوع است، 
همچنین به همت مرکز تحقیقات و با سفارش 
شورای عالی شهرســازی و معماری ایران پهنه 
گســلی شــهرهای تبریز و کرمان به تصویب 
رسیده اســت که به زودی توسط شورای عالی 
شهرســازی و معماری ایران ابالغ خواهد شد. 
شــکرچی زاده با تأکید بر این مطلب که زلزله 
سال 96 کرمانشــاه و آسیب هایی که به اجزای 
غیرسازه ای در ساختمان های جدیداالحداث 
وارد آمد نشــان داد که کیفیت بتن مشــکالت 
جدی دارد، گفت: امیدواریم با کیفیت  بخشیدن 
به مصالح ســاختمانی و نظارت جدی بر آنها به 

کاهش مخاطرات زلزله دست یابیم.
وی اعالم کرد: دالیل آسیب دیدگی سازه ای 
در ســازه های بتنی در اثر وقــوع زلزله به دلیل 
اســتفاده از مصالح با کیفیت پایین به ویژه بتن 
با مقاومت پایین، کیفیت نامناســب بتن ریزی 
در ســازه های بتنــی و عدم رعایــت جزئیات 
آرماتورگذاری در ســازه های بتنی بوده است 
که امیدوارم در این زمینه بتوانیم در سال های 
آتی با کیفیت بخشــیدن به تولید بتن و مصالح 
ســاختمانی به کاهش مخاطرات زلزله و مقاوم 

سازی ساختمان های موجود دست یابیم.

نمای شیشه ای ساختمان ها باید جمع آوری شود

رئیس کمیسیون شهرسازی شــورای شــهر تهران گفت: بناهایی که بعد از 
شــکل گیری کمیته های نما اقدام به ساخت نمای شیشــه ای کرده اند، مرتکب 
تخلف شده اند. محمد ساالری با اشــاره به ساختمان هایی که بعد از شکل گیری 
کمیته های نما اقدام به ساخت نمای شیشه ای کرده اند، گفت: سازندگان این بناها 
مرتکب تخلف شــده اند و چون اصول شهرسازی و معماری را در حوزه نما رعایت 

نکرده اند، باید قلع و قمع و جمع آوری شوند. 
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با ابراز مخالفت نسبت به جریمه 
ســازندگان این بناها گفت: جریمه راهکار حل مشکل نیست، زیرا به شهرداری 
مناطق انگیزه می دهد که برای این گونه تخلفات مجوز دهند تا بخشــی از درآمد 
خود را از این ناحیه تأمین کنند. وی با بیان اینکه ما از شــهرداری ها خواسته ایم 
این موارد را برای تصمیم گیری به کمیســیون ماده 100 بفرســتند، اظهار کرد: 
گاهی اوقــات دید ه ایم که تخلفاتی در فرآینــد تصمیم گیری در کمیته نماهای 
خاص در معاونت شهرســازی وجود دارد که برخی سازندگان در خصوص بعضی 
از ســاختمان ها تصمیم به ایجاد نمای تمام شیشه ای گرفته اند. وی افزود: برخی 
ســاختمان ها بزرگ مقیاس هستند که شهرداری در این موارد یک کمیته نمای 

خاص را در مرکز شکل می دهد و نسبت به آن تصمیم می گیرند.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شــهر تهران خاطر نشان کرد: به موجب 
مصوبه شورای شهر، کمیته های نمای مناطق شکل گرفته است. دستورالعملی 
که بر اساس آن در کمیته های نما تصمیم گیری می شود، اساسا ایجاد نمای تمام 
شیشه ای، تمام فلزی و یا تمام کامپوزیت است که ممنوع اعالم شده؛ پس از زمانی 
که کمیته های نمای مناطق شکل گرفته اند، سعی کردیم که در فرآیند تصویب 

نمای ساختمان ها این موضوع رعایت شود.
 

خانه ای شناور روی آب ابتکار طراح ایتالیایی

یک طراح ایتالیایی طرح اولیه از مجموعه خانه های شــناور و هرمی شکل ارائه 
کرده که بــا موتور الکتریکی حرکت می کنند. این موتورها انرژی الزم را از پنل های 
خورشیدی روی خانه ها دریافت می کنند. پیرپائولوالزارینی طراح ایتالیایی که خانه 
شناور UFO20  را نیز طراحی کرده بود، اکنون طرح مجموعه ای از خانه های شناور 
 Wayaland هرمی شکل را ارائه کرده که پنل های خورشیدی دارند.  این پروژه به نام
هنوز در مرحله طرح اولیه است اما الزارینی امیدوار است سرمایه الزم برای ساخت 
این پروژه را جمع آوری کند.  Wayaland درحقیقت مجموعه ای از ساختمان های 
شــناور هرمی شکل به نام Waya است که با الهام از معماری قوم مایا و ژاپن طراحی 

شده است. این خانه ها در ابعاد مختلف و برای مقاصد متفاوت ساخته می شوند.
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تصور کنید تهران زلزله بیاید؛ البته خــدای ناکرده، هرچند قرار 
گرفتن پایتخت ایران روی گسل زلزله ایجاب می کند تا راهکارهایی 
برای پیشگیری و عبور از بحران پســازلزله اندیشیده شود. شرکت 
ویستابست از پیشــگامان صنعت پلیمر و تولیدکننده پروفیل در و 
پنجره یو پی وی سی بر اساس استانداردهای بین المللی و نخستین 
شرکت ایرانی دریافت کننده گواهینامه کیفیت رال آلمان تصمیم 
دارد تا مسابقه ای با عنوان »معماری زیستا؛ راهکارهای معمارانه برای 
عبور از بحران« برگزار کند. اگر ایده ای دارید یا پیشنهادی خالقانه 
بهتر است فرصت را از دســت ندهید و در این مسابقه شرکت کنید 
بلکه به انتخاب هیأت  داوران برنده خوش شانس این مسابقه باشید. 

چرا مسابقه معماری زیستا؟
تهران روی گسل های فعال زلزله خیز قرار دارد و وقوع زلزله در آن 
دور از ذهن نیست. جمعیت 8 میلیونی، خیابان های باریک، بافت های 
فرسوده و کیفیت پایین ساخت، شــبکه لوله کشی گاز با 700 هزار 
علمک، همگی مقدمات ایجاد یک بحران پس از زلزله است، به عالوه 
تهران الگوی سایر شهرهای ایران و شناخته ترین شهرایران در منظر 
بین المللی است. ویستابســت این چالش را مطرح کرده تا معماران 
ظرفیت های معماری را در ارائه راه حل برای تســهیل عبور از چنین 

بحران هایی بسنجند.
چه اینکه شــرایط به وجود آمده پس از زلزله، اغلب مرگ بارتر 
از خود آن اســت. در عرض چند ثانیه آرامــش زندگی صدها هزار 
انسان از بین رفته است و در کنار تلی ازخرابه و ویرانه، حس امنیت 
و شــوق زندگی جای خود را بــه هراس و آشــفتگی ودرماندگی 
می دهد. ســاعاتی پس از زلزله، راه های ارتباطــی از بین رفته اند، 
تردد وامدادرسانی در شهر به سختی انجام می گیرد. امکان ریزش 
ویرانه ها وجود دارد وترکیدگی لوله های گاز، آب و فاضالب، شهر را 

آبستن حوادث بعدی خواهد کرد. 
توضیح اینکه هدف مسابقه معماری زیستا ارائه راهکاری معمارانه 
در روزهای نخستین پس از زلزله در شهرتهران است. راه حلی برای 
ایجاد فضایی امن جهت کاهش آسیب های بعدی در شرایط واقعی 
پــس از بحران؛ البته ارائه این راه حل صرفــاً تولید محصول نبوده و 
می تواند از جنس راهبردهای فضایی بر اساس شناخت دقیق و واقعی 

شرایط باشد به طوری که معیارهای داوری را رعایت کند.

معیارهای داوری چیست؟
- ارائه تحلیل از شناخت شرایط پسا زلزله و طرح »پرسش« اصلی

- چگونگی »پاسخ دهی« به پرســش مطرح شده و انطباق آن ها 
با ســاختار موجود اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی سریع و عملی بودن 

راه حل و در دسترس بودن مقدمات آن
 - دریچه های » نو« در نگاه به پرسش طرح شده

 - قابلیت تعمیم و تکثیر راه حل برای شهرها و روستاهای دیگر
 - امکان استفاده از راه حل در بازه های زمانی و مکانی دیگر

 با جایزه معماری زیستا آشنا شوید
رتبه نخست: 500 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر

رتبه دوم: 250 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر
رتبه سوم: 150 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر

اهدای دو سکه به پنج طرح برگزیده
توضیح: نماینــده دبیرخانه نظــارت بر مســابقات معماری و 
شهرســازی وزارت راه و شهرسازی در جلسه داوری حضور خواهند 
داشت. این مســابقه از 14 فروردین ماه آغاز شــده و عالقه مندان 
می توانند تا دوم تیرماه آثار خود را ارسال کنند چه اینکه داوری آثار 
8 تیرماه و اعالم اسامی برندگان 10 تیرماه خواهد بود و 14 تیرماه هم 
جوایز اهدا خواهد شد. توضیح اینکه مسابقه معماری زیستا نیازی به 
ثبت نام ندارد و شرکت کنندگان باید آثار ارسالی خود را تا ساعت 24 
روز دوشنبه 4 تیر ماه سال 1397، از طریق وب سایت رسمی مسابقه 

به نشانی  www.zista.vistabest.com ارسال کنند. 
ارائه نوع مدارک به عهده شــرکت کنندگان بوده و حداکثر در دو 

شیت قطع A1 ارائه مي گردد.
ارائه فیلم یا انیمیشن کوتاه )حداکثر60ثانیه( اختیاری است.

برگه  توضیحات طرح در قالب فایل PDF و با حداکثر 500 کاراکتر باشد.
برگه مشــخصات فرد یا افراد شرکت کننده شــامل نام، نشانی، 
آخرین مدرک تحصیلی و شــغل در قالب یک صفحه PDF. )دانلود 

فرم شرکت کنندگان(
 Rar یا Zip تمامی فایل ها باید در قالب فایل فشرده با پسوندهای

در وب سایت مسابقه بارگذاری شوند.
از آنجایی که خالقیت در طرح توسط شرکت کنندگان در اولویت 
قرار دارد، لذا محدودیتی برای سایت و یا مقیاس طرح ها وجود ندارد.

ویستابست و معماری زیستا؛ 
خالقیت معمارانه جایزه دارد
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میزبانی وین تک از وزیر صنعت و رونمایی از طرح های توسعه جدید

وین تک یکی از  بزرگ ترین مجموعه های تولیدی پروفیل یوپی وی ســی کشور محسوب می شــود که  با بهره گرفتن از 
پیشرفته ترین فناوری های دنیا، در مسیر پیشرفت گام برمی دارد و همواره دستاوردهای قابل توجهی به ارمغان آورده است. 
کارخانه  تولید پانل های هایگالس، کارخانه تولید درب های داخلی، اضافه کردن 8 خط تولید پروفیل یو پی وی ســی و تجهیز 
مستمر آزمایشگاه مدرن، تنها بخشی از پیشرفت های وین تک به شمار می آید. تولیدات وین تک در حال حاضر در جایگاهی 
قرار دارد که به غیر از برآورده ســاختن نیاز بخش اعظم بازار داخلی، به کشورهای مختلفی از جمله افغانستان، عراق، امارات 

متحده عربی، گرجستان، ترکمنستان و قزاقستان نیز صادر می شود.
اردیبهشت ماه امسال همزمان با سفر رئیس جمهوری کشورمان به شهر تبریز، دکتر محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت از این مجموعه صنعتی و تولیدی کشــورمان بازدید کرد. او در این سفر ضمن بازدید از بخش های مختلف وین تک و 
آشنایی با فناوری های پیشرفته و دستاوردهای این مجموعه صنعتی، یکی از بزرگترین کارخانه های تولید پانل های هایگالس 
کشور را افتتاح کرد. حضور این عضو کابینه دولت حسن روحانی در مجموعه وین تک، بهانه  ای شد تا در گزارشی ویژه به آخرین 

دستاوردهای شرکت آدوپن پالستیک پرشین یا همان برند نام آشنا و جهانی وین تک بپردازیم.

تحسین و تقدیر آقای وزیر از وین تک
وزیر صنعت، معدن و تجــارت از مجموعه وین تک دیدن کرد. 
محمد شــریعتمداری که ریاســت جمهوری را در سفر به استان 
آذربایجان شرقی همراهی می کرد از مجموعه وین تک در شهرک 
صنعتی سرمایه گذاری خارجی تبریز بازدید به عمل آورد. به گزارش 
دنیای نما وپنجره، در حاشیه سفر ریاست محترم جمهوری دکتر 
حسن روحانی به استان آذربایجان شــرقی و شهر تبریز، روز سه 
شنبه 4 اردیبهشــت ماه 1397، دکتر شریعتمداری، وزیر محترم 
صنعــت، معدن و تجارت با هیأت همــراه و معاونان، دکتر نجفی؛ 
معــاون وزیر و مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی ایران، 
مهندس نیرومند؛ مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 

آذربایجان شرقی و معاونان مربوطه، مهندس نجاتی؛ رئیس محترم 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی و سایر 

مقامات استانی از مجموعه وین تک ایران بازدید به عمل آوردند.
محمد شــریعتمداری، وزیر صنعت، معــدن و تجارت، تمامی 
مراحل تولید و همچنین میزان سرمایه گذاری طرح های توسعه 
این مجموعه تولیدی را بررسی کرده و از اهتمام مدیران، پرسنل 
و دست اندرکاران مجموعه صنعتی وین تک در تولید محصوالتی 
با کیفیت جهانی و همچنین استقرار پیشرفته ترین تکنولوژی به 
ویژه در آزمایشگاه کنترل کیفیت و همچنین نظم فوق العاده حاکم 

بر این مجموعه تقدیر کرد.
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بازدید وزیر از آزمایشگاه مدرن وین تک

گواهینامه RAL آلمان 

یکــی از بخش هایی که به طــور ویژه 
مورد توجه و تحسین دکتر شریعتمداری 
قــرار گرفت، آزمایشــگاه کنترل کیفیت 
وین تک بود. این آزمایشگاه با برخورداری 
از جدیدترین دســتگاه ها، قابلیت انجام 
دقیق ترین آزمون ها بر روی پروفیل های 
تولیــدی و همچنیــن در و پنجره هــای 
یو پی وی ســی را دارد. این آزمایشگاه که 
همکار سازمان ملی استاندارد کشورمان 
نیز به شمار می آید، تمامی توان خود را در 
اختیار رشد و پیشرفت صنعت کشورمان 

قرار داده است.
هنگام بازدیــد وزیر صنعــت، معدن 
و تجارت از آزمایشــگاه مجهــز و مرجع 
وین تک، مدیر بخش آزمایشــگاه، ضمن 
عرض خیرمقــدم توضیحاتــی پیرامون 
اهم فعالیت های آزمایشــگاه ارائه کرد و 
خاطرنشــان ساخت: آزمایشــگاه آزمون 
آدوپن پالســتیک پرشــین )وین تک( با 
خرید تجهیزات بر اساس الزامات استاندارد 
مرجع صنعت یوپی وی ســی و استقرار و 
پیاده ســازی الزامات سیســتم مدیریت 
کیفیت آزمایشــگاه بر اســاس استاندارد 
ISO/IEC 17025  و اخــذ گواهینامه از 
مرکز ملــی تأیید صالحیــت ایران عالوه 
بر محصــوالت تولیدی این شــرکت به 
ســایر تولیدکنندگان و فعــاالن صنعت 
یوپی وی ســی به عنوان آزمایشگاه مورد 
اعتماد سازمان ملی اســتاندارد خدمات 

تخصصی ارائه می کند.
وی افزود: آزمایشگاه وین تک با تأمین 
دســتگاه های جدید و با انجــام ممیزی 
دوباره در زمســتان 1396 توانسته است 
دامنه کاری خود را افزایش داده و به عنوان 
نخســتین آزمایشــگاه دارای گواهینامه 
17025 محصول محــور در صنعــت 
یوپی وی ســی به فعالیت خود ادامه دهد، 
تا آنجا که فعالیت واحد آزمایشگاه کنترل 
کیفیت و همکاری سایر واحدهای مرتبط 
با تولید نهایتاً به تولید محصوالتی با کیفیت 
و استاندارد منجر شده که موفق به کسب 
گواهینامه نشــان کیفیت از مؤسسه رال 

آلمان شده است. 
در ادامه، آزمون ها و دســتگاه های این 
آزمایشگاه از جمله دســتگاه های آزمون 
هوازدگی مصنوعی، آزمون تعیین کالس 

و میزان نفوذپذیری در و پنجره ها در برابر 
شــرایط جوی و .... به حضور وزیر و هیأت 

همراه معرفی شد.

مجموعه صنعتی وین تک در ســال گذشته ، موفق به 
کسب نشان کیفیت از موسســه بین المللی رال آلمان 
گردید که موید کیفیت باالی  محصوالت تولیدی وین تک 
می باشد. نشــان کیفیت رال برای سیستم های پروفیل 
پنجره به شــرکت هایی ارائه می شود که مطابق مقررات
GKFP  فعالیت می نمایند و از لحاظ اســتحکام و کیفیت 
محصول در محدوده استاندارد RAL GZ-716  می باشند 
که مجموعه صنعتی وین تک با فراهم آوردن تمهیدات الزم 
و انجام اقدامات مورد نیاز پیاده سازی و استقرار الزامات
RAL GZ-716   را میسر ساخته اســت. ممیزی فرآیند 
تولید از مرحله ی ورود مواد اولیه تا مرحله ی نهایی تولید 
محصول ونمونه بــرداری از محصوالت تولیدی وین تک،  

توسط موسسه تحقیقاتی، آزمایشگاهی و ممیزی کیفی 
بین المللی SKZ که در کشور آلمان واقع است انجام شده 
وگواهینامه های صادره SKZ، بیانگر این اســت که کلیه 
 RAL آزمون ها محدوده های تعریف شده در استاندارد
GZ-716  را پوشــش داده اند . با ارائه گزارش های SKZ به 
موسسه ی رال، نهایتًا گواهینامه نشان کیفیت رال توسط 

این مؤسسه برای وین تک صادر گردید.
 عضویــت وین تک به عنوان یکــی از تولیدکنندگان 
پروفیلهای یو.پی.وی.سی دارنده ی گواهینامه ی کیفیت 
رال، در وب سایت  موسســه رال )GKFP(، نشان از عزم 
راســخ مدیران این مجموعه، جهــت اعتالی کیفیت 

محصوالت تولیدی وین تک دارد.
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همزمان بــا بازدید وزیر صنعــت از مجموعه بــزرگ وین تک، 
خط تولید پانل هــای ام دی اف هایگالس با نــام تجاری ALKI به 
بهره برداری رســید. با راه اندازی ایــن کارخانه کــه از نظر میزان 
سرمایه گذاری، فناوری، ماشــین آالت و ظرفیت تولید، بزرگ ترین 
کارخانه تولید پانل های  هایگالس در کشور است، برگ زرین دیگری 
بر افتخارات وین تک افزوده شد. این کارخانه در زمینی به وسعت 20 
هزار متر مربع و فضای سرپوشــیده 10 هزار متر مربع با به کارگیری 
آخرین فناوری های تولید در صنعــت ام دی اف هایگالس احداث 
شده است. تمامی مراحل ســاخت و خرید ماشین آالت و استقرار و 
پیاده ســازی این مجموعه در عرض 14 ماه به اتمام رسیده و به این 
 High( وسیله نیاز کشور به ورق های ام دی اف با روکش  هایگالس
Glass( با کیفیت درجه یک و قابل رقابت با نمونه های مشابه درجه 

یک وارداتی از طریق این کارخانه تأمین خواهد شد.
خاطرنشان می ســازد از آنجا که بخش عمده ای از این محصول و 
نیاز بازار از طریق واردات از کشورهای اروپایی و به ویژه ترکیه صورت 
می پذیرد، ضرورت داشــت تا نسبت به ســرمایه گذاری برای تولید 
محصوالت با تکنولوژی روز اروپا و با اســتفاده از مواد اولیه مرغوب و 

درجه یک اقدام شــود.  با راه اندازی این کارخانه که توان تولید یک 
میلیــون و 300 هزار پانل در ســال را دارد، بخش عمــده ای از نیاز 
کشــور به واردات ام دی اف روکش شده  هایگالس تأمین می شود. 
این محصول که در سطح باالیی از تکنولوژی، تولید و عرضه خواهد 
شــد و توانایی رقابت با انواع محصوالت خارجی را دارد، در طرح ها و 
رنگ های مختلف و به صورت عمده، با ارزش افزوده حاصل از تولید 
داخلی، در کشور ساخته شــده و آماده عرضه به بازارهای داخلی و 

صادرات به کشورهای همجموار می باشد.

افتتاح بزرگ ترین کارخانه تولید پانل   های هایگالس در ایران

افزایش خطوط تولید پروفیل های وین تک

مجموعه صنعتــی وین تک ایران با توجه 
به نیاز بخش ساختمان و نیز شناخت بازار، 
از کیفیــت محصوالت تولیــدی وین تک و 
افزایش نیاز مصرف کنندگان این محصوالت، 
همواره در حال توســعه بوده، به طوری که 
در سال 97 نیز عالوه بر 16 خط اکسترودر 
فعال استقرار یافته ، نسبت به خرید 8 خط 
جدید از شــرکت Krauss maffei  آلمان 

اقدام کرده و تا پایان تیرماه نســبت به نصب 
و راه اندازی آنها اقدام خواهد نمود. در حال 
حاضر  مجموعه صنعتی وین تک با داشتن 
باالترین ظرفیت اسمی تولید و با دارا بودن 
زیر ساختهای الزم جهت توسعه، بزرگترین 
مجموعه تولیدی پروفیلهــای UPVC در 
ایران به شمار می آید. زیرساخت های ایجاد 
شــده برای توســعه ی مجموعه ی صنعتی 

وین تک  عالوه بر تأمین بازارهای داخلی، با 
هدف توسعه و دستیابی به بازارهای فروش 
در کشورهای همسایه و بخصوص کشورهای 
حاشیه ی خلیج فارس و آسیای مرکزی بوده 
و قراردادهای تجاری مختلفی جهت توسعه 
صادرات پروفیل های UPVC با کشورهای 
افغانستان، عراق، عمان، قطر، امارات متحده 

عربی و... منعقد شده است. 
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در آینده ای نزدیک:
کارخانه ای با تولید ساالنه 850 هزار لنگه در

بر اســاس این گزارش، وین تک طرح دیگری را نیز در 
دست اجرا دارد که با اتمام آن در آینده نزدیک نیاز بازار 
ایران به در های داخلی ســاختمان به طور کامل تامین 
خواهد شد. این کارخانه که به تولید انواع مصنوعات شامل 
درهای داخلی جهت پروژه های ســاختمانی اختصاص 
خواهد داشــت، مراحل پایانی آماده ســازی را پشت 
سرمی گذارد و ماشین آالت مورد نیاز، خریداری و به محل 
کارخانه تبریز در شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی 

منتقل شده است. این مجموعه مدرن صنعتی که در نوع 
خود در منطقه بی نظیر است در فضایی بالغ بر 30 هزار متر 
مربع و فضای سرپوشیده 20 هزار متر مربع احداث شده و 
تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید. این کارخانه 
توان تولید سالیانه 8۵0 هزار لنگه انواع درهای ساختمانی 
از جنس چوب پالست )WPVC( را دارا خواهد بود. از این 
میزان تولید، عالوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی نیز برای 

صادرات به سایر کشورها اختصاص خواهد یافت. 

وین تک الگوی موفق برای دیگران

دکتر شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان بازدید خود از مجموعه معظم  وین تک، ضمن تقدیر و تشکر از مدیرعامل وین تک؛ 
به دلیل مدیریت و سازماندهی مجموعه ای پویا و به روز، نسبت به بازدید خود از مجموعه وین تک به عنوان یکی از کارخانه های دقیق، منظم 
و دارای تکنولوژی روز و آزمایشــگاه مجهز و مدرن؛ ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: کشور به توسعه صنایع خود و انتقال دانش و فناوری 
روز دنیا نیاز مبرم دارد و پیشــرفت های وین تک را می توان به عنوان الگویی در این زمینه مد نظر قرار داد. وزیر صنعت در ادامه تأکید کرد که 

دولت حمایت های الزم را از مجموعه های موفقی مانند وین تک به عمل خواهد آورد.
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آقای فاتح در این دیدار صمیمی با تشکر از حضور اعضای هیأت 
مدیره انجمن در و پنجره ایران، ضمن اشاره به کیفیت یراق آالت 
تولیدی شــرکت یلکن با نام های تجاری شناخته شده fornax  و 
pavo تأکید کرد: یکی از مزیت های اثبات شده محصوالت تولیدی 
این شرکت، نظارت دقیق بر کیفیت مواد اولیه و طراحی و ساخت 
و همچنین تست های فنی یراق آالت اســت به نحوی که تمامی 
قطعات مورد اســتفاده از محصوالت نهایــی یلکن، تولیدی خود 
شــرکت بوده و هرگز از قطعات تولیدی دیگر شرکت ها استفاده 

نمی شود. 
مدیر بخش اروپا و خاورمیانه یلکن در عین حال تأکید کرد: سیاست 
اصلی ما در بازار و صنعت در و پنجره ایران همواره بر عرضه مستقیم 
یراق آالت و با قیمت منطقی قرار دارد و تالش دارد تا به بهترین نحو 
ممکن به نیازهای مشتریان خود پاسخ دهد. وی با استقبال از پیشنهاد 
انجمن در و پنجره ایران برای گســترش همکاری ها در زمینه های 
مختلف گفت: آمادگی داریم تا پیشــنهادهای مطرح شده در قالب 

یک یادداشــت تفاهم مکتوب پس از تأیید از سوی مدیریت شرکت 
یلکن اعالم و به اجرا گذاشته شود. آقای فاتح در عین حال پیشنهاد 
داد تا نشست مشــترکی با تولیدکنندگان برتر در و پنجره ایران به 
ویژه اعضای انجمن در و پنجره ایران برگزار شــود تا سیاســت ها و 
برنامه های یلکن به صورت شــفاف بیان و تازه ترین محصوالت این 

شرکت معرفی شود. 
این مدیر ارشد شرکت یلکن با اشاره به تجهیز انبار این شرکت در 2 
شهر تبریز و البرز تأکید کرد: با وجود سیاست های ارزی جدید دولت 
ایران، شرکت یلکن همچنان فرایند عرضه مستمر محصوالت خود 
در بازار ایران را ادامه خواهــد داد و محصوالت و یراق آالت بر مبنای 
قیمت رســمی ارز اعالم شده از سوی بانک مرکزی ایران با احتساب 
هزینه های جانبی نظیر هزینه های گمرکی و حمل و نقل در اختیار 
مشتریان قرار می گیرد. وی همچنین اعالم کرد که شرکت یلکن از 
معدود شرکت های تأمین کننده یراق آالت در و پنجره در ایران است 
که از طریق دفتر خود در تبریز و تهران به فعالیت خود ادامه می دهد 

پیشنهاد ویژه یلکن برای تولیدکنندگان برتر در و پنجره ایران

اعضای هیأت مدیره انجمن کارفرمایی در و پنجره و صنایع وابسته ایران با مدیران شرکت یلکن تفاهم کردند تا در زمینه 
ارائه هرچه بهتر یراق آالت تولیدی این شرکت معتبر، آموزش فعاالن در و پنجره یوپی وی سی و آلومینیومی ایران همکاری 
گسترده  ای داشته باشند. به گزارش ماهنامه دنیای نما و پنجره، روز شنبه 1۵ اردیبهشت ماه، رضا اخوان دستمالچی)رئیس(، 
وحید جاللی پور)دبیر( و رضا کاظمی عضو هیأت مدیره انجمن در و پنجره ایران با حضور در دفتر شرکت ترکیه ای یلکن در 
شهر قدس استان تهران با فاتح ساری، مدیر بازرگانی و فروش شرکت یلکن در اروپا و خاورمیانه جلسه ای 2 ساعته داشتند 

تا درباره چارچوب همکاری های آینده مذاکره کنند.
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و سود تجاری برای فعالیت این دفاتر لحاظ نمی شود و به همین دلیل 
قیمت محصوالت و یراق آالت منطقی و بدون احتســاب هزینه های 

اضافی به دست مشتریان می رسد.
آقای فاتح همچنین اظهار کرد: به واقع یلکن به طور مستقیم در بازار 
ایران حاضر است و آمادگی دارد با هدف ارتقاء سطح کیفیت و کارایی 
در و پنجره های یوپی وی سی و آلومینیومی، یراق آالت پیشرفته را با 
قیمت مناســب در اختیار اعضاء انجمن در و پنجره ایران قرار دهد و 
امیدواریم نتیجه مذاکرات به تفاهم مکتوبی تبدیل شــود تا ضمانت 

اجرایی پیدا کند.

    انجمن از کیفیت و استاندارد حمایت می کند
این گزارش می افزاید: آقای اخوان دستمالچی، رئیس انجمن در و 
پنجره ایران در این دیدار با اشاره به عضویت تولیدکنندگان خوشنام 
در و پنجره در این انجمن، تأکید کــرد: هدف اصلی این نهاد صنفی 
حمایت از در و پنجره های باکیفیت و استاندارد بوده و تالش می کند 
تا زمینه آشنایی و همکاری با شــرکت های تأمین کننده مواد اولیه 
از جمله شــرکت های فعال در زمینه یراق آالت در و پنجره را فراهم 
سازد. وی با اشــاره به حضور مستقیم شرکت یلکن در ایران و سابقه 
فعالیت مثبت و روشن این برند بین المللی در 10 سال گذشته خطاب 
به مدیر بخش اروپا و خاورمیانه یلکن اظهار کرد: انجمن بر اســاس 
اساسنامه خود هیچ گونه فعالیت اقتصادی و تجاری را دنبال نمی کند 
و با اصالحات صورت گرفته در اساســنامه در سال گذشته، این نهاد 
صنفی دایره فعالیت خود را از در و پنجره یوپی وی سی به کل صنعت 
در و پنجره و صنایع وابســته ایران گسترش داد و یک چتر فراگیر با 

دایره فعالیت در سطح ملی به شمار می آید. 
اخوان دستمالچی با اشاره به دپوی مناسب انبارهای شرکت یلکن 
در ایران و تنوع یــراق آالت و محصوالت آن، تأکید کرد: واقعیت این 
است که پس از سیاست های جدید ارزی، برخی شرکت هایی که به 
صورت غیرمستقیم یا غیررســمی و مبهم اقدام به عرضه یراق آالت 
می کردند در تأمین نیازهای مشــتریان خود دچار مشکل شده اند 
اما این اطمینــان وجود دارد که شــرکت یلکن با توجــه به توان و 
پتانسیل های خود بتواند جایگاه بهتری نسبت به گذشته را به دست 
آورد و برای تحقق این امر الزم است تا سیاست های فروش و تبلیغات 

این شرکت متناسب با شرایط جدید تغییر کند.

    حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برتر
آقای وحید جاللی پــور، دبیر انجمن در و پنجــره ایران هم در 
این نشســت با اشــاره به مذاکرات این نهاد صنفی با شرکت های 
عرضه کننده یراق آالت و تولیدکننده پروفیل در و پنجره پیشنهاد 
کرد تا شرکت یلکن هم به عنوان یکی از باسابقه ترین شرکت های 
فعال در زمینه تأمین یراق آالت در و پنجره، برنامه روشــنی برای 
دسترسی بهتر و آسان تر تولیدکنندگان در و پنجره به محصوالت 
این شرکت، تعیین کند به نحوی که هر کدام از شرکت های معرفی 
شده از سوی انجمن بتوانند از تسهیالت و شرایط بهتری برخوردار 

باشند. 
وی خطاب به مدیر بخش خاورمیانــه و اروپای یلکن تأکید کرد: 
انجمن در و پنجره ایران یک نهاد قانونی و ملی اســت و هیچ منفعت 
اقتصادی را دنبال نمی کند اما آمادگی دارد تا بر اساس تفاهم مشترک، 
زمینه ارتباط بهتر بین تولیدکنندگان دارای شناسنامه در و پنجره 
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به ویژه اعضای انجمن یا شــرکت یلکن را نظیر تفاهم صورت گرفته 
با برخی شرکت های تأمین کننده یراق آالت فراهم آورد و الزم است 

تا مدیران شرکت یلکن هم در این مسیر گام های الزم را بردارند.
دبیر انجمن در و پنجره ایران با اشــاره به نوسان قیمت یراق آالت 
در و پنجره پــس از تالطم در نرخ ارز تأکید کرد: طبیعی اســت که 
تسهیالت و سیاست های حمایتی شــرکت یلکن تنها به اعضایی از 
انجمن تعلق خواهد گرفت که هم از ســوی این انجمن معرفی شده 
باشند و هم تولیدکننده در و پنجره باشند و نه سایر اعضاء، به همین 
دلیل انجمن دخالتی در مناســبات مالی و اعتباری بین مشتریان با 

شرکت یلکن نخواهد داشت. 

    استقبال از شفافیت های فنی
آقای رضا کاظمی، عضو هیــأت مدیره انجمن در و پنجره ایران 
هم در این مذاکرات با اشــاره به حساسیت  تولیدکنندگان برتر در 
و پنجره و نیازهای مشتریان آنها تأکید کرد: الزم است تا تدابیری 
اتحاذ شــود تا تولیدکننــدگان در و پنجره بتواننــد از کم و کیف 
اســتانداردها و تســت های فنی یراق آالت تولیدی شرکت یلکن 
اطالعات بیشتری به دست آورند. وی پیشنهاد داد: مدیران شرکت 
یلکن افزون بر ارائه استانداردهای اخذ شده برای یراق آالت تولیدی 
یلکــن، راه هایی را برای توضیح کارایی و کیفیت یراق آالت به اجرا 
گذارند. کاظمــی در عین حال تأکید کرد: یکی از خواســته های 
انجمن این است که سیاســت های حمایتی و مشوق های شرکت 
یلکن شــامل محصوالت و یراق آالتی شود که به کارایی و عملکرد 
بهتر در و پنجره کمک کند و نتیجه آن می تواند به کاهش استفاده از 
یراق آالت تک حالته و یا محصوالت فاقد کیفیت عرضه شده توسط 
برخی شرکت های فاقد صالحیت و شناسنامه در صنعت در و پنجره 
ایران از یک ســو و ارتقاء جایگاه شرکت های دارای شناسنامه و با 

سابقه نظیر یلکن باشد.

    رونمایی از چند محصول جدید
به گزارش ماهنامه دنیای نما و پنجره در ادامه مذاکرات فنی بر سر 
نســل جدید یراق آالت در و پنجره تولیدی یلکن، تعدادی از آخرین 
یراق آالت تولیدشــده به اعضاء هیأت مدیره انجمن معرفی و درباره 
کیفیت و کارایی آنها بحث و تبادل نظر شد. امیر نخجوانی از مدیران 
شرکت یلکن هم اظهار کرد: این شــرکت هیچ گونه سود بازرگانی 
برای یراق آالت عرضه شــده در بازار ایران در نظر نمی گیرد و هدف 
مدیران یلکن حمایت واقعی و منطقی از تولیدکنندگان در و پنجره 
در ایران است. وی توضیح داد: شرکت یلکن در راستای سیاست خود، 
هیچ خللــی در فرآیند واردات و عرضه یراق آالت یلکن پس از اعمال 
سیاست های جدید ارزی ایجاد نشده و اطمینان می دهیم که یلکن در 
جهت حمایت از تولیدکنندگان، خود را همسو با سیاست های ارزی 
جمهوری اسالمی ایران قرار داده و آماده هرگونه همکاری در تحقق 

این امر با کشور ایران می باشد.
در ادامه این بازدید، اعضاء هیأت مدیره انجمن از یراق آالت جدید 
شرکت یلکن بازدید و در جریان جزئیات فنی آن قرار گرفتند و مقرر 
شــد تا پیشــنهادهای انجمن در قالب یک نامه رسمی اعالم شود تا 
پس از تأیید مدیران ارشد یلکن به اجرا گذاشته شود. نشستی که با 
ضیافت ناهار به پایان رسید و می تواند فصل تازه ای از همکاری بین 

تولیدکنندگان در و پنجره ایران یا شرکت یلکن را رقم بزند.
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کیفیت یراق آالت و رضایت مشتریان راز سربلندی یلکن
گفتگوی اختصاصی با فاتح ساری در آستانه ۵0 سالگی حضور یلکن در صنعت یراق آالت در و پنجره دنیا

بیش از 10 سال از حضور شرکت یلکن ترکیه و عرضه یراق آالت آن در بازار در و پنجره آلومینیومی و یوپی وی سی می گذرد 
و این شرکت بین المللی در آستانه ۵0 سالگی فعالیت خود به سرمی برد. حضور آقای فاتح ساری، مدیر بازرگانی و صادرات 
یلکن در اروپا و آسیا، بهترین فرصت برای گفتگوی اختصاصی دنیای نما و پنجره بود تا آینده حضور این برند جهانی یراق آالت 
در و پنجره مورد ارزیابی قرار گیرد و فعاالن صنعت در و پنجره ایران با برنامه های یلکن در ایران و آخرین اســتانداردها و 
محصوالت آن آشنا شوند. فاتح ســاری در این گفتگو هدف یلکن را در یک جمله خالصه می کند: ارائه بهترین یراق آالت با 

باالترین سطح کیفیت و خدمات در سراسر دنیا. 
او می گوید: یلکن در بازار کنونی ایران با توجه به افزایش مشــتریان و همچنین تغییرات ایجاد شده در تنوع محصوالت، 
تالش دارد تا گام هایی مؤثرتر، مثبت و نتیجه بخش بردارد. مدیر بازرگانی و صادرات شرکت یلکن تأکید می کند: هم اکنون 
در ترکیه شرکت یلکن، صاحب گسترده ترین کارخانه تولید یراق آالت در و پنجره یوپی وی سی و آلومینیومی است و تمامی 
فرآیند تولید از طراحی و ریخته گری و قالب ســازی و آبکاری با اســتفاده از به روزترین ماشین آالت اتوماسیون در داخل 
مجموعه یلکن انجام می شود. فاتح ساری می افزاید: با توجه به سیستم تولید پروفیل در و پنجره در مقاطع مختلف و تنوع 
محصوالت در بازار ایران، شرکت یلکن نیز با تحقیق در راستای اهداف خود با نوآوری در تولید محصوالت، نسبت به تأمین 
نیــاز بازار، قصد دارد تا عرضه یراق آالت با برند فورنکس را افزایش دهد و با ارائه محصوالت جدید با کیفیت جهانی و قیمت 
مناسب درجهت حضور پر توان در بازار ایران گام بردارد؛ به همین دلیل از تمامی تولیدکنندگان درب وپنجره ایران درخواست 
می کند هدف خود را بر مبنای ارائه محصول با کیفیت و دارای استانداردهای جهانی بنا نهاده و تنها قیمت را مالک کار خود 

قرار ندهند. این گفتگو را بخوانید:
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شرکت یلکن از چه سالی فعالیت خود را آغاز کرد و سیاست 
تولیدی این شرکت بیشتر بر چه مبنایی استوار شده است؟

شرکت یلکن در سال 1969 میالدی در شهر استانبول تأسیس شده 
و سابقه 49 سال فعالیت در زمینه تولید یراق آالت را داراست، در طول 
این دوره زمانی تقریباً نیم قرن، شرکت یلکن با بهره برداری از تجربیات 
ارزنده پیشین و با استفاده از سیستم های اتوماتیک به روز دنیا مطابق با 
استانداردهای جهانی، اقدام به تولید و عرضه کاالهای با کیفیت مورد 

نیاز مشتریان کرده است.
پس از حضور 10 ســال از عرضه یراق آالت تولیدی شرکت 
یلکن در بازار ایران، ارزیابی شــما از جایــگاه این برند 

بین المللی در بازار ایران چگونه است؟
هدف شرکت یلکن ارائه باکیفیت ترین یراق آالت با بهترین خدمات 
به تمام مشــتریان در سراسر دنیاســت. در بازار کنونی ایران با توجه 
به افزایش میــزان مشــتریان و همچنین تغییرات بارز ایجاد شــده 
در تنوع محصوالت موجود ، در راســتای هــدف اصلی خود گام های 
مثبت و نتیجه بخشــی برداشته ایم  و خوشــبختانه با استقبال خوب 
تولیدکنندگان در و پنجره ایران مواجه شــده ایم و تالش ما به دست 

آوردن رضایت حداکثری مشتریان است.
یراق آالت تولیدی یلکن در حال حاضر به چه کشورهایی 

صادر می شود؟
شــرکت یلکن در حال حاضر به 65 کشور اعم از آسیایی، اروپایی و 
آمریکایی، یراق آالت با نام تجاری fornax را با رعایت استانداردهای 

جهانی صادر می کند.
کیفیت یراق آالت تولیدی یلکن نسبت به سایر برندهای 

مشابه در چه سطحی قرار دارد؟
هدف شرکت یلکن از بدو تأسیس، تولید یراق آالت با کیفیت مورد 
نیاز روز دنیا بوده و تمامی ســعی و تالش خود را در راستای این هدف 
انجام داده و با رصد کردن یراق آالت روز دنیا و بررسی مزیت ها و معایب 

آنها، یراق آالت استاندارد را تولید و به بازار جهانی عرضه می نماید.
یراق آالت یلکن از چه اســتانداردهای جهانی برخوردار 

است؟
با توجه به گســتردگی صادرات یراق آالت تولیدی یلکن به کل دنیا 
و نیاز به دارا بودن تمامی اســتانداردهای جهانی، این شرکت تمامی 
اســتانداردهای الزم را اخذ نموده و عالوه بر استاندارهای  TSEخود 
  LNE، GOST-R،RAL ،ISO9001 کشور ترکیه، دارای استانداردهای

آلمان و pIv و C  اروپا نیز می باشد.
آیا تمامی یراق آالتی که از ســوی شرکت عرضه می شود، 
تولیدی خود شرکت است یا برخی قطعات به کار رفته در 

یراق آالت از شرکت های دیگر تهیه می شوند؟
هم اکنون در کشــور ترکیه، شــرکت یلکن صاحب گسترده ترین 
کارخانه تولید یراق آالت  PVC و آلومینیوم به شــمار می رود و تمامی 
فرآیند تولید از طراحی و ریخته گری و قالب سازی و آبکاری با استفاده 
از به روزترین ماشــین آالت اتوماسیون در خود مجموعه یلکن تولید و 

به بازارهای دنیا صادر می شود.
برنامه شرکت یلکن برای حضور پرقدرت تر در بازار ایران 
چیســت و چه توصیه و پیشنهادی به تولیدکنندگان در و 

پنجره ایران دارید؟
بــا عنایت به سیســتم تولید پروفیــل در مقاطع مختلــف و تنوع 
محصوالت در بازار ایران، شرکت یلکن نیز با تحقیق مستمر در راستای 

اهداف خود، با نوآوری در تولید محصوالت نســبت به تأمین نیاز بازار،  
قصد دارد افزایش مصرف یراق آالت فورنکس را همچنان ادامه دهد و با 
ارائه محصوالت جدید با کیفیت جهانی و البته قیمت مناسب در جهت 
حضور پر توان در بازار ایران گام بردارد. از تمامی تولیدکنندگان درب 
وپنجره ایران درخواست می کنیم هدف خود را بر مبنای ارائه محصول 
با کیفیت و دارای استانداردهای جهانی بنا کرده و تنها قیمت را مالک 

کار خود قرار ندهند.
شــرکت یلکن از معدود شرکت هایی است که دارای دفتر 
مستقیم و انبار مستقل در دو شهر تبریز و تهران است که 
باعث شده تا یراق آالت بدون واسطه با قیمت واقعی در بازار 
ایران عرضه شود. چرا سیاست فروش یلکن بر این مبنا قرار 
گرفته و نمی خواهد از طریق نمایندگان فروش محصوالت 

خود را عرضه کند؟
هدف شــرکت یلکن ارائه بهترین خدمات بــا کیفیت باال به تمامی 
مشتریان در سراسر دنیاست و در راســتای همین هدف جهت تداوم 
ارائه خدمات و پشتیبانی بهتر و با کیفیت در بازار ایران و همچنین در 
جهت سهولت دسترسی مشتریان از لحاظ مسافت اقدام به تأسیس 2 

دفتر در شمال غرب و مرکز ایران نموده ایم.
یلکن با وجود حضور 10 ساله در بازار ایران و شناخت نسبی 
فعــاالن صنعت در و پنجره کشــورمان از کیفیت و تنوع 
محصوالت این برند بین المللی، در زمینه تبلیغات چندان 
قوی ظاهر نشده اســت، آیا در آینده برنامه خاصی برای 

معرفی تازه ترین محصوالت و خدمات خود دارید؟
تبلیغات یک امر بدیهی و مثمر ثمر در معرفی و موفقیت یک برند در 
تمامی دنیا می باشد ، لذا تبلیغات برای مجموعه ما هم اهمیت بسزایی 
دارد و در اندیشه تبلیغات گسترده تر و وسیع تر در بازار ایران هستیم .

تنوع یراق آالت عرضه شــده با 2 برند fornax و pavo تا 
چه میزان نیاز فعاالن صنعت در و پنجره یوپی وی ســی و 
آلومینیوم ایران را پاســخ می دهد و آیا کیفیت یراق آالت 
عرضه شــده در بازار ایران با یراق آالت عرضه شــده در 

کشورهای دیگر یکسان است؟
هدف شرکت یلکن تولید یراق آالت با کیفیت باال و یکسان می باشد 
و تقریبا 80 درصد از کل محصوالت شــرکت یلکن نســبت به شرایط 
اقتصادی بازار ایران عرضه می شود و تمامی یراق آالت عرضه شده در 

کشورهای دیگر با ایران از کیفیت برابر و یکسان برخوردار هستند.
استفاده از یراق آالتی که شرکت یلکن تولید و به بازارهای 
جهانی عرضه می کند تا چه میزان بر کارآیی در و پنجره ها 
از حیث ارتقای سطح ایمنی ساختمان ها و کاهش مصرف 

انرژی کمک می کند؟
با عنایت به گران بودن حامل های انرژی در دنیا عالوه بر ایران،  تمامی 
اســتانداردهای جهانی را در تولید یراق آالت از حیث افزایش کارآیی 
در و پنجره هــا هم از جنبه مصرف بهینه  انــرژی و هم بهبود کیفیت و 
ایمنی ساختمان ها در سرلوحه کار خود قرار داده و در کنار رعایت این 
استانداردها، شرکت یلکن نیز با تغییرات در قطعات خود ) به طور مثال 
در قطعات اســتفاده شده در مکانیزم  قفل ها ( در جهت کاهش مصرف 

انرژی و عایق صدا بودن در و پنجره ها، گام های مهمی برداشته است.
اشاره کردید که تمامی فرایند های صنعتی، از طراحی اولیه 
یراق آالت، ریخته گری و آبکاری و حتی بسته بندی و عرضه 
به بازار همه و همــه زیر چتر یلکن و تحت کنترل کیفیت و 
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مدیریت واحد انجام می پذیرد، چرا مدیران ارشــد یلکن 
چنین استراتژی را انتخاب کرده اند؟

یراق آالت شرکت یلکن شامل 10 سال گارانتی است و این امر نیاز 
به نظارت و کنترل کامل در فرآیند خرید مواد خام اولیه تا تولید نهایی 
یراق آالت را ضروری می سازد و به همین دلیل استراتژی یلکن نظارت 
دقیق، مســتمر و زیر چتر واحد و منســجمی در تمامی فرایند تولید 

یراق آالت استوار شده است.
کیفیــت و ضمانت محصوالت یلکن شــامل چه مواردی 
می شود و تا چه میزان صدای مشــتری در یلکن شنیده 

می شود؟
کیفیت و ضمانت تمامی محصوالت یلکن برای تمامی استانداردها 
و ضمانت نامه ها ثابت خواهد بود و شــرکت یلکن این آمادگی را دارد 
که در هر زمان و در هر مکانی، درصورت بروز مشــکل با ارسال اکیپ 
گروه های فنی از پروژه ها و موارد مشــکل دار درمحل بازدید و اقدام به 

رفع عیوب احتمالی کند.
تولیدکنندگان در و پنجره در انتخاب شریک تجاری خود 
جهت استفاده از یراق آالت باید بیشتر به چه سازوکارهای 

فنی و کارایی یراق آالت توجه کنند؟
استانداردهای جهانی مورد نیاز یک شــرکت در زمینه یراق آالت، 
بســتگی به کیفیت مواد خــام اولیه و اســتحکام و کیفیت روکش ها 
)آبکاری( و تســت های مقاومت و مقدار باز و بســته دارد و تمامی این 
عوامل به مرور زمان نواقصات خود را نشــان می دهند، لذا نیاز اســت 
تولیدکنندگان با اخذ اســتانداردهای یــراق آالت در این زمینه اقدام 

کنند.
صنعت در و پنجــره ایران به تدریج در حال تغییر جهت به 
سمت استفاده از نسل جدید یراق آالت می باشد و در این 
زمینه توجه به آموزش و تشــریح استانداردهای فنی در 
اولویت انتخاب شــرکت های برتر صنعت در و پنجره قرار 
گرفته است. برنامه شما برای پاسخ به نیازهای آموزشی و 

تشریح استانداردهای یلکن در ایران چیست؟
شرکت یلکن یکی از معدود شرکت هایی است که دارای آزمایشگاه 
اختصاصی تست یراق آالت و واحد آموزش فنی یراق آالت می باشد؛ لذا 
این شرکت قبل از فروش محصوالت، تمامی آموزش ها و توضیحات و 
استانداردهای الزم برای یراق آالت را ارائه، سپس اقدام به فروش می کند 
و جهت بهره منــدی واحدهای تولیدی در سراســر دنیا، بازدیدهای 

دوره ای آموزشی را اجرا می نماید.
ارزیابی شما از نشســت اخیرتان با اعضای هیأت مدیره 
انجمــن تولیدکنندگان در و پنجره ایران چیســت و چه 

اهدافی را دنبال می کنید؟
سیاست انجمن در جهت پیشرفت و گسترش کارایی زیرمجموعه های 
انجمن برای باال بردن کیفیت، حرکت بسیار مثبت و سازنده ای است و 
همچنین نظارت کامل انجمن در قبال اخذ استانداردهای تولیدات در 
جهت عرضه محصول با کیفیت بسیار مهم خواهد بود، لذا شرکت یلکن 
نیز به عنــوان یک عضو کوچک این انجمن، آماده هرگونه همکاری در 

این زمینه می باشد.
جنابعالی در نشست با اعضای هیأت مدیره انجمن تأکید 
کردید که شــرکت یلکن آمادگی دارد در چارچوب یک 
یادداشــت تفاهم با تولیدکنندگان برتر در و پنجره ایران 
همکاری کند، پیشنهاد روشن شما برای به نتیجه رسیدن 

مذاکرات تان با اعضای انجمن چیست؟
در تمامی کشــورهای جهان این یادداشــت های تفاهم بین مراکز 
رسمی و انجمن ها با شرکت های معتبر وجود دارد و شرکت یلکن نیز به 
عنوان یکی از معتبرترین شرکت های تولید یراق آالت با استانداردهای 
جهانی، آمادگی خود را در این زمینه اعالم داشــته و مقرر شــد یک 
پیش یادداشت تفاهم نامه ای از طرف انجمن محترم اعالم و در جلسه 

بعدی با حضور مدیران ارشد دو مجموعه به امضاء برسد.
حضور یلکن در صورت تغییر در سیاست خارجی غرب با 
ایران و به طور مشخص احتمال تیره ترشدن روابط در نتیجه 
برجام، چه تغییری خواهد کرد و آیا همچنان به حضور در 

بازار ایران ادامه می دهید؟
شرکت یلکن نزدیک به 10 سال است که در بازار ایران فعالیت مستمر 
داشته و در این مدت، اتفاقات زیادی در عرصه سیاست درهر دوکشور 
افتاده اســت.  اما همچنان دفاترمان درایران دایر و آماده ارائه خدمات 

بوده و هستیم .
سخن پایانی شما و در یک کالم بفرمائید یلکن در 2018 چه 

برنامه ای برای صنعت در و پنجره ایران دارد؟
شرکت یلکن در راستای اهداف کلی خود قصد دارد با تقویت فروش 
و عرضه محصوالت جدید با رعایت اســتانداردهای بین المللی بتواند 
حضور پر قدرت و مثبتی در بازار ایران داشته و قدم محکمی در حمایت 

از کاالی با کیفیت و خوب بردارد .
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نه به پنجره های بی کیفیت
2 عضو انجمن در و پنجره ایران راه و بیراه پیش روی صنعت را کالبدشکافی کردند.

ســیدرضا اخوان دســتمالچی، رئیس و وحید جاللی پور دبیر انجمن در و پنجره و صنایع وابسته ایران در میزگردی به 
کالبدشکافی راه و بیراه پیشروی این صنعت پرداختند. به گزارش صما، اخوان دستمالچی تأکید کرد: در حال حاضر بزرگ ترین 
آسیب های اعضای انجمن از نوسانات ارز است. هم اکنون تولیدکنندگان در و پنجره نمی دانند محصول نهایی خود را با چه 
قیمتی عرضه و مواد اولیه را با چه ارزی خریداری کنند. چالش بعدی مربوط به عدم وجود اســتانداردهای اجباری در بازار 
کنونی است. در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان بی کیفیت وارد بازار شده و با تبلیغات گسترده و بی ضابطه بخشی از بازار 
را به سمت برند ســاختگی خود می کشانند. جاللی پور هم در ارزیابی ویژگی های نسل جدید در و پنجره اظهار کرد: یکی از 
مزایای اصلی پنجره های پی وی سی و یا آلومینیومی عایق بودن این پنجره ها است، اما باید بدانیم برای داشتن یک محصول 
عایق و باکیفیت تنها سطح مقطع پروفیل مؤثر نیست آیتم های مختلفی دست به دست هم می دهند تا یک محصول،عایق 

قلمداد شود. مواضع رئیس و دبیر انجمن در و پنجره ایران و صنایع وابسته به آن را بخوانید:

جایگاه انجمن های تخصصــی فعال در صنعت به ویژه 
انجمن در و پنجره در ارتقاء کیفیت و اســتانداردها را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
جاللی پور: انجمن های صنفی به عنــوان بازوی توانمند فنی، 
اقتصادی و اجتماعی مجموعه های تولیدی، صنایع کشور و دولت 
هســتند که می توانند راهکارها و مشکالتی که در صنایع مختلف 
است را با سیاست گذاران دولتی در میان بگذارند، مشکالت صنعت 
را از دیدگاه خود صنعت ببینند تا کمک کنند مشکالت حل وفصل 
شوند. انجمن تولیدکنندگان در و پنجره در طی سال های گذشته 

توانسته همکاران را زیر یک چتر بگذارد. قبل از تأسیس این تشکل 
بســیاری از همکاران به صورت جداگانه ابتدا بــرای منافع مادی 
و معنوی خود و ســپس به نفع صنعت تــالش می کردند و از ابتدا 
مشــخص بود که یک دست صدا نداشــته و به یک تشکل جمعی 
نیاز است، بنابراین با تشکیل انجمن این شرکت های خرد و کالن 
توانســته اند به یک تفکر جمعی یعنی ارتقاء کیفیت و موضوعیت 
کسب وکار برسند. این جمع توانست جایگاه در و پنجره که در طی 
5 ســال پیش به بیراهه رفته بود به مسیر صحیح بازگرداند. چون 
صنعت در و پنجره علی الخصوص صنعت یو پی وی سی به واسطه 
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مسکن مهر با چالش های جدی روبرو شد. تالش و همت دوستان 
باعث شد تغییر و تحول اساسی در ارتقاء کیفیت محصوالت ایجاد 
شود چنانچه در حال حاضر می توان رد و پای پنجره باکیفیت را در 

اقصی نقاط کشور به وضوح مشاهده کرد.
تأثیر استفاده از پنجره ها بر ارتقاء کارایی و عایق بودن 

ساختمان ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
جاللی پور: به طورکلی پنجره تعاریف متعددی دارد. پنجره در 
حقیقت یک ســطح نورگذر است که در پوسته خارجی ساختمان 
قــرار می گیرد و با توجــه به رویکرد جهانی در خصوص درســت 
مصرف کردن انرژی، در  طی ســال های گذشته به خصوص بعد از 
جنگ جهانی دوم عایق کاری پوسته خارجی معیاری برای انتخاب 
مصالح بوده است. در ایران استفاده از مصالح مرتبط با عایق کاری، 
به واسطه ارزانی ســوخت دیرتر از نقاط جهان عملیاتی شد. اواخر 
دهه 70 و اوایــل دهه 80 مصالح مرتبط با عایق ســازی در ایران 
رواج پیدا کرد. عایق ســازی پنجره ها توســط صنعت گران ابتدا 
در پنجره های یوپی وی ســی و بعدها پنجره حرارت شکن و چوبی 
صورت گرفت. بنابر تفاسیر باال یکی از اهداف نهایی انجمن نظارت 
و نفوذ به تولید پنجره باکیفیت و عایق است اما این عایق بودن نیز 
دارای فاکتورهای خاصی است. به طور مثال پروفیل یو پی وی سی 
به صورت خودبه خود عایق اســت اما آیا نکته مثبت پروفیل برای 
عایق سازی کافی است. به طورقطع برای داشتن یک عایق تمام و 
کمال نیاز است تمامی عوامل عایق کاری یک پنجره از یراق آالت 
گرفته تا شیشــه چند جداره به صورت صحیحــی کنار هم چیده 
شود. در حقیقت رسالت انجمن این اســت که ازیک طرف اعضاء 
و از طرف دیگر بهره بردار را بــرای تولید و تهیه محصول باکیفیت 
ترغیب کند. در حال حاضر این انجمن برای رسیدن به این رسالت، 
بیش از 55 استاندارد تنظیم کرده و چندین جزوه آموزشی به عنوان 
بسته آموزشی نحوه تولید و اجرای پنجره را به چاپ رسانده است 
که توسط مرکز تحقیقات راه و شهرسازی و همچنین خود انجمن 
چاپ و توزیع می شود و هم اکنون این جزوه ها تبدیل به بیس اصلی 

فعالیت اعضاء شده است.
در حال حاضر چه آسیب ها و چالش هایی این صنعت را 

تهدید می کند؟
اخوان دســتمالچی:در حال حاضر بزرگ ترین آسیب های 
اعضای انجمن از نوسانات ارز است. هم اکنون تولیدکنندگان در و 
پنجره نمی دانند محصول نهایی خود را با چه قیمتی عرضه و مواد 
اولیه را با چه ارزی خریداری کننــد. چالش بعدی مربوط به عدم 
وجود استانداردهای اجباری در بازار کنونی است. در حال حاضر 
برخــی از تولیدکنندگان بی کیفیت وارد بازار شــده و با تبلیغات 
گسترده و بی ضابطه بخشی از بازار را به سمت برند ساختگی خود 
می کشانند. چالش ســوم مربوط به بحث فرهنگ سازی و اطالع 
دهی به مصرف کننده اســت. در حال حاضر بخش گسترده ای از 
مصرف کنندگان شناخت کافی و درک صحیحی از یک محصول 
باکیفیت ندارند. در این حوزه باید انجمن ها ورود مؤثرتری داشته 
باشند. صحبت انجمن تولیدکنندگان در و پنجره ایران این است که 
هر محصول با هر متریالی باید باکیفیت ساخته شود. و مهم نیست 
این پنجره از چه مواد اولیه ای ســاخته می شود.از همه مهتر، یکی 
از چالش های مهم این صنعت عدم وجود استاندارد اجباری است.
متأســفانه بازار کنونی در و پنجره مملو از محصوالت بی کیفیت و 

باقیمت های متعدد است که این مورد باعث ایجاد تنش هایی بین 
تولیدکنندگان شده است.

انجمن برای برخورد با چالــش واردات بی کیفیت چه 
برنامه ای دارد؟

اخوان دستمالچی: برخالف دیدگاه برخی از تولیدکنندگان 
که معتقدند دولت بایــد تعرفه های واردات را افزایش دهد انجمن 
اعتقاد به افزایش تعرفه ندارد. زیرا معتقد اســت باید برای واردات 
پنجره ها و پروفیل ها از کشــورهای دیگر استانداردهای جدی در 
نظر گرفته شــود. در یک کالم باید ورودی ها را با اســتانداردهای 
کیفی کنترل کنیم. ولی در حال حاضر این کنترل کیفی به چالش 

کشیده شده است.
آینده صنعت در و پنجره را چگونه می بینید؟

جاللی پور:خوشــبختانه نیاز به صنعت در و پنجره روزبه روز 
در کشــور در حال افزایش است. و جزو صنایعی نیست که بگوییم 
ظرفیت در این صنعت در حال تکمیل است تا زمانی که ساخت وساز 
و نوســازی بافت ها وجود دارد این صنعت نیــز پابرجا خواهد بود. 
و البتــه با توجه به افزایش ساخت وســاز در بافت های فرســوده 
ایــن صنعت هرروز رنگ و بویــی تازه به خود گرفتــه و در انتظار 
محصوالت باکیفیت و به روز است. نکته قابل  ذکر این است که این 
صنعت تاکنون کمترین بار مالی را به دوش دولت داشــته و تمام 
شرکت های خرد و کالن این صنعت عمدتاً با سرمایه خود وارد این 
عرصه شده اند. البته وجود حمایت های کوچکی از طرف سازمان 
بهینه ســازی مصرف انرژی نیز در توسعه این شرکت ها مؤثر بوده 
اســت اما این میزان کمک مالی در برابر سرمایه های شخصی رقم 

قابل  توجهی نبوده است.
در حال حاضر این صنعت بازار کار بســیار باالیــی برای افراد 
توانمند دارد. این افراد می توانند در کمترین زمان ممکن با تالش 
و با بودجه بسیار اندک وارد تولید پنجره بشوند. البته باید این افراد 
خود را بــا فناوری های مدرن به روز کنند تــا بتوانند در بازار باقی 
بمانند. به هرحال این صنعت ســاده و نوین همواره بازار کار برای 
افراد مشتاق و توانمند دارد. نکته قابل  توجه واحدهای تولیدی در و 
پنجره جوان بودن نیروی کار آن هاست. علی رغم حمایت این صنف 
از جوانان و اشتغال آن ها حمایتی از سوی دولت انجام نمی گیرد.

علت این امر مربوط به بی توجهی مسئوالن است.
انجمن در خصوص فرهنگ سازی در بین شهروندان و 

اعضای انجمن چه اقداماتی داشته است؟
اخوان دســتمالچی: اولیــن اقدامات انجمــن در خصوص 
آگاه ســازی، مربوط به تولیدکنندگان بوده اســت. در این زمینه 
کالس های منســجمی در بخش های تولید، اجرا و نصب و حتی 
بازســازی انجام دادیم اما متأســفانه در بخش اطالع رســانی به 
شهروندان فعالیت دل چسبی انجام  نشده است. به هرحال بعدازاین 
تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده اند که باید محصول باکیفیت 
تولید کنند تا حدودی بخش اطالع رســانی به شهروندان منتفع 
می شود البته باید مصرف کنندگان در خصوص مصرف صحیح کاال 
توجیه شوند. و انجمن در سال 97 برنامه های منسجمی برای باال 

بردن آگهی عمومی در خصوص محصوالت در و پنجره را دارد.
جاللی پور: یکی از راهکارهای باال بردن آگاهی عمومی استفاده 
از ارتباط  جمعی است. رسانه ها می توانند در بهبود آگاهی عمومی 
نقش تعیین کننــده ای ایفا کنند. عمده معضالتــی که در بحث 
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اطالع رسانی وجود دارد این است که مصرف کننده اطالع کاملی از 
یک محصول باکیفیت ندارد. راهکار حل این موضوع نیز این است 
که کارفرما از انجمن، کاالی باکیفیــت بخواهد. نه آن چیزی که 
تولیدکننده به مصرف کننده تحمیل می کند. در حال حاضر یک 
سبد مشترک برای اعضای انجمن تعریف شده است. ولی آنچه ما به 
دنبال آن هستیم خواسته های سازمان ها و حکومت های نظارتی از 
انجمن است. ما می توانیم به عنوان بازوی این نهادها در بخش های 
مختلف ازجمله بافت های فرسوده باشیم. در حال حاضر این انجمن 
توانایی این مورد را دارد کــه محصوالتی باکیفیت و با پایین ترین 

قیمت برای ساخت وسازهای این مناطق ارائه دهد.
در و پنجره های یوپی وی سی و آلومینیومی تا چه میزان 

می تواند در بهینه سازی مصرف انرژی مؤثر باشد؟
جاللی پور: یکی از مزایای اصلی پنجره های پی وی ســی و یا 
آلومینیومی عایق بودن این پنجره ها اســت. اما باید بدانیم برای 
داشــتن یک محصول عایق و باکیفیت تنها سطح مقطع پروفیل 
مؤثر نیست آیتم های مختلفی دست به دست هم می دهند تا یک 

محصول عایق قلمداد شود.
اخوان دستمالچی: در حال حاضر بیشترین هدررفت انرژی از 
در و پنجره ها است. البته اصالح این هدررفت انرژی از طریق این دو 
کاال بســیار ارزان بوده و نتیجه شگرفی در بهینه سازی انرژی دارد 
نکته مهم دیگر تأثیر عایق سازی پنجره ها در محیط زیست است. 
در حال حاضر بخشی از آلودگی های هوای کالن شهرها مربوط به 
سوخت انرژی در داخل ســاختمان ها است که از طریق درزهای 
پنجره به بیرون می رود که اگر این محصوالت عایق صحیحی داشته 

باشند می تواند نتیجه مطلوبی در کاهش آلودگی داشته باشد.
در حال حاضر تعامل این انجمن با نظام مهندسی چگونه 

است؟
اخوان دســتمالچی: در حال حاضــر این انجمــن با مرکز 
تحقیقات راه و شهرسازی و ســازمان بهینه سازی مصرف انرژی 
رابطه تنگاتنگی دارد اما متأســفانه علی رغــم تالش های متعدد 
انجمن نتوانســته رابطه خوبی با نظام مهندسی برقرار کند. البته 
صحبت هایی در این خصوص شــکل گرفته اما تاکنون به جاهای 

خوبی نرسیده است.
توانایی کشور درزمینه صادرات این محصوالت چقدر 
است و چه نقاط قوت و ضعفی در این زمینه وجود دارد؟

جاللی پور: در حقیقت ایران یکی از کشــورهای پیش کسوت 
در این صنعت بوده و انتظار می رفت با توجه به بازارهای بکری که 
در کشورهای هم جوار وجود دارد بتوانیم جایگاه ویژه ای در صدور 
کاالی نهایی و خدمات مهندســی داشته باشــیم اما به علت نبود 
متولی جدی در هدایت تولیدکنندگان به حوزه صادرات در این امر 
موفق نبوده، دستاورد بزرگی نداشته ایم. البته علی رغم عدم وجود 
متولی، برخی از تولیدکنندگان با ســرمایه خود وارد عرصه تولید 
و صادرات شــده اند. اما به طورکلی دولت با ایجاد بروکراسی های 
پیچیده و کاغذبازی های اداری هیچ همکاری مثبتی در خصوص 
صادرات به اعضای این انجمن نداشــته اســت. متأسفانه دولت 

سرمایه گذاری برای بازاریابی انجام نداده است.
دیدگاه شما در خصوص تولیدات زیر پله ای چیست؟

اخوان دستمالچی: انجمــن به دنبال این نیست که دست رد 
به شــرکت های کوچک و خرد بزند. ما معتقدیم اگر شرکت های 

کوچک باکیفیت در عرصه تولید وجود دارد باید مورد حمایت قرار 
بگیرد. منظور اززیر پله ای این است که افرادی بدون در نظر گرفتن 
کیفیت و بدون مراجعه بــه بیمه و دارایی اقدام به تولید کنند. این 
افراد هیچ جا جوابگو نیستند. این شرکت ها باید بیایند و در انجمن 

شناسنامه دار شوند.
چرا شرکت های کوچک خود را عضو انجمن نمی کنند؟

جاللی پور: بزرگ تریــن دلیل این اعضا برای اخذ شناســنامه 
بی اطالعی و بی کیفیتی کاالهای آن ها است. چون می دانند انجمن 
دقت تامی در خصوص کیفیت کاالهای تولیدی دارد. البته این افراد 
به واسطه ناآگاهی مصرف کننده محصوالت خود را به جامعه عرضه 
می کنند. در این زنجیره نامرغوب برخی از رسانه ها نیز حضور دارند. 
زیرا این رســانه ها بدون تحقیق و بررسی و به واسطه اخذ مبالغی، 
آگهی تبلیغاتی آن ها را منتشر می کنند. راهکار این مسئله این است 
که رســانه ها تأییدیه شرکت مذکور را از انجمن ها دریافت کنند و 
به خاطر یک صفحه تبلیغات عامل گســترش کاالهای بی کیفیت 

در جامعه نباشند.
نقش دولت در پیشبرد این صنعت را چگونه می بینید؟

جاللی پور: دولت اشراف کاملی به مصرف انرژی دارد و این دولت 
است که می داند با کاهش یک درصد از مصرف انرژی چه بودجه ای 
به چرخه اقتصادی کشور بازمی گردد. بنابراین انجمن ها به عنوان 
بازوی کمکی دولت می توانند در کاهش مصرف انرژی مؤثر باشند. 
به هرحال بررسی ها نشان می دهد کاهش یک درصدی هدر رفت 
انرژی از طرق پنجره ها عدد بزرگی می شود که می تواند در بخش 

مهمی از کشور هزینه شود.
به هرحال با جریان ســازی و اجرای مبحــث 19 مقررات ملی 
ســاختمان از طریــق عایق ها ماننــد پنجره ها در مســکن مهر 
می توانستیم به دستاورد بزرگی برســیم اما دولت وظیفه خود را 
به عنوان ناظر در این پروژه ها به درســتی انجام نداد. و باعث ورود 
پنجره های بی کیفیت به این کشور شد. زمانی که پنجره های عایق 
پی وی ســی به صورت علمی و فنی به ایران وارد شــد و گسترش 
پیدا کرد اواخر دهه 79 بود. فاصله واردات محصول از کشــورهای 
مرجع فاصله نزدیکی بود. اما متأســفانه بعد از گذشــت 18 سال، 
هنوز پنجره های باکیفیت معادل 18 سال پیش است و سیر نزولی 
پیدا کرده، این کیفیت تولید در حالی اســت که کیفیت کاالها در 
کشور مرجع به باالترین نقطه موجود رسیده است. انجمن جلوی 
سیر نزولی کیفیت در و پنجره را گرفته و با حمایت معنوی دولتی 

می تواند کیفیت را به باالترین سطح برساند.
پنجره ها با مصالح مختلف بر چه اساسی قیمت گذاری 

می شود؟
اخوان دستمالچی: در حال حاضر در تمام دنیا این بخش توسط 
نرم افزارهایی انجام می گیرد. در این نرم افزارها ابتدا قیمت اولیه ارائه 
می شود و بســتگی به مواد اولیه مصرفی و طرح قیمت نهایی ارائه 
می شود. قیمت نهایی رابطه مستقیمی با مواد اولیه مصرفی دارد 
هر چه مواد اولیه باکیفیت تر و بیشتر باشد گران تر عرضه می شود.
چه توصیه مهمی برای خریداران عام در و پنجره دارید؟

اخوان دستمالچی: تنها توصیه ما به بخش مصرف کننده این 
است که محصوالت خود را از شــرکت های معتبر و شناسنامه دار 
و تحت نظــارت انجمن خریداری کنند تا با اطمینان خاطر به یک 

کاالی باکیفیت دست پیدا کنند.
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ما
ده ن

دا

کشور
وزن

کیلوگرم
ارزش دالریارزش ریالی

قیمت هر کیلوگرم
دالرریال

2,4 81,932  1,838,194  61,793,561,278  754,203 ترکیه
2,5 86,055  722  24,869,895  289 اتریش
3,2 109,255  561,165  19,091,574,344  174,743 آلمان

3,3 107,730  24,520  796,662,045  7,395 امارات متحده عربي
2,0 69,285  37,700  1,287,669,672  18,585 چین
2,5 81,421  29,878  969,152,686  11,903 عراق

2,4 91,196  15,159  565,415,200  6,200 روسیه
2,6 86,846  2,507,338  84,528,905,120  973,318 جمع

آیا می دانید سالی که گذشت بیش از 
973 تن پروفیل یوپی وی سی به ارزش 
2 میلیون و ۵07 هزار و 388 دالر برابر با 
تعرفه 39162020 گمرکی تحت عنوان انواع 
پروفیل مورد استفاده در ساختمان از 7 
کشور ترکیه، آلمان، اتریش، روسیه، چین، 
عراق و امارات متحده عربی وارد کشور ایران 
شده است؟ آیا اطالع دارید که از مجموع 
174 هزار و 336 دالر واردات پروفیل 
یوپی وی سی در فروردین ماه 1397، سهم 
کشور آلمان 62 درصد بوده که از گمرک یزد 
ترخیص شده و 38 درصد از کشور ترکیه 
و مرز بازرگان وارد و ترخیص شده است. 
داده نمای این شماره از ماهنامه دنیای نما 
وپنجره به میزان و ترکیب واردات این کاالی 
ساختمانی اختصاص دارد.

آمار واردات پروفیل یوپی وی سی با شماره تعرفه 39162020 تحت عنوان انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان در سال 1396

 973
تن

 7
کشور

 258
دالر

 86846
ریال

 74
درصد

آمار گمرک ایران نشان می دهد در سال 1396 بالغ بر 973 هزار و 318 کیلوگرم انواع پروفیل 
مورد استفاده در ساختمان )پروفیل یوپی وی سی( به ارزش ریالی 84 میلیارد و 528 میلیون 

905 هزار و 120 ریال معادل 2 میلیون و 507 هزار و 338 دالر وارد کشور شده است.

این میزان پروفیل از مبدأ 7 کشور صورت گرفته که 73 درصد از کشور ترکیه، 
22 درصد از کشور آلمان و 5 درصد باقی مانده از کشورهای اتریش، روسیه، چین، 

عراق و امارات  متحده  عربی انجام شده است. 

میانگین قیمت هر کیلوگرم پروفیل وارد شده در سال 1396 برابر با آمارهای 
رسمی گمرک 258 دالر آمریکا بوده به نحوی که ارزش هر کیلوگرم پروفیل وارداتی 

از کشور ترکیه 2,4 دالر و از کشور آلمان 3,2 دالر برآورد شده است.

میانگین ارزش ریالی هر کیلوگرم پروفیل وارداتی در سال 1396 بالغ بر 86 هزار 
و 846 ریال برآورد شده که هر کیلوگرم پروفیل وارداتی از کشور آلمان اندکی 
بیش از 109 هزار ریال و از کشور ترکیه حدود 82 هزار ریال اعالم شده است.

کشور ترکیه با اختصاص 74 درصد از کل پروفیل وارداتی به ایران در سال 1396 
همچنان یکه تاز بازار است و جایگاه نخست خود را در 10 سال اخیر حفظ کرده و در 

بین کشورهای اروپایی فعال آلمان دست برتر را در اختیار دارد.

کارنامه واردات  
پروفیل 
 یوپی وی سی 
در سال 96
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کمی به گذشته برگردیم!
صنعت ساختمان ایران در طول حیات دولت نخست حسن روحانی 
رشــدی منفی را تجربه کرد و سیاست های پولی و مالی دولت هم بر 
محور مهار نرخ تورم به  ارث رسیده  از دولت محمود احمدی نژاد بنا 
گذاشته شد و دست یافتن به تورم تک رقمی البته دستاورد بزرگی 
بود؛ هرچنــد برخی بر این باور بودند و هســتند که تورم تک رقمی 
به قیمت قربانی شــدن نرخ رشــد اقتصادی ایران و تعطیل شدن و 
نیمه تعطیل شــدن فعالیت های تولیدی و بازرگانی به دست آمده و 
حتی منتقدان دولت این سیاست دولت را نکوهش کردند. از منظر 
شاخص های اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در طول دولت نخست و 
البته سال های سپری شده دولت دوم حسن روحانی مثبت بوده و تنها 
بخشی که رکود سنگین را تجربه کرد، صنعت ساختمان بود؛ حتی 
سیاست های انبســاطی بانک مرکزی و دولت در افزایش تسهیالت 

خرید مسکن هم نتوانســت در بازار مسکن شوک ایجاد کند. انتقاد 
اصلی از دولت این بود که چرا برخالف آنچه وعده داده شده بود، بخش 
ساختمان و مسکن پیشران رشد اقتصادی نشد و چرا سیاست های 
وزارت مسکن برای بازگرداندن رونق تولید مسکن به نتیجه نرسیده  
است؟ تجربه به دســت آمده  از وضعیت صنعت ساختمان در چهار 
سال نخست دولت روحانی نشان داد که فعاالن بخش های مختلف 
و درگیر با صنعت ساختمان نباید چشم به راه رونقی از جنس فراز و 
نشیب های تند قیمتی و تبدیل شدن ایران به کارگاه بزرگ ساخت 
وساز نظیر مسکن مهر باشند. دست کم به 3 دلیل روشن؛ نخست اینکه 
بودجه دولت دیگر کفاف هزینه های جاری اش را نمی دهد و بخشی 
از رکود صنعت ســاختمان در سال های اخیر ناشی از افت محسوس 
بودجه های عمرانی بوده و همین گزاره در ســال های پیش رو کم و 
بیش به قوت خود باقی است، دوم بازده سرمایه گذاری در سایر بازارها 

بهاره صفاری
سردبیر 

صنعت ساختمان در عصر جدید برجام

سرانجام به وعده اش عمل کرد و با نطقی سراسر تهمت و افترا علیه  ایران و ایرانی ها از 
برجام خارج شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده  آمریکا نه تنها رسمًا عدم 
پایبندی خود و کشورش به تعهدات بین المللی را به وضوح نشان داد، که تحریم های 
ایران را برگرداند. تصمیمی که همه را در شوک که نه، بلکه در اندیشه زیستن در عصر 
جدید برجام فروبرد. چهره عصبانی و برافروخته فدریکا موگرینی، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه  اروپا تا ابراز تأسف رهبران کشورهای اروپایی کافی بود تا همه به  این سؤال بیاندیشند که آیا دوران برجام 

به پایان رسیده  است یا می شود برجام را بدون آمریکا هم حفظ کرد؟
سخن بر سر این نیست که نتیجه مذاکرات فشرده  ایران با اتحادیه  اروپا و دیگر کشورهای جهان بر سر حفظ برجام با هدف 
تضمین و تأمین منافع ایران به کجا خواهد انجامید که باید صبر کرد و آینده را نظاره گر بود، مبنای این نوشتار آینده صنعت 
ساختمان ایران در عصر جدید برجام است و اینکه آیا دوران جدید شاهد بازگشت دوران رکود به صنعت ساختمان خواهد 
بود یا اینکه  این صنعت کمترین تأثیر را خواهد پذیرفت؟ در این شماره  از ماهنامه دنیای نما و پنجره به بررسی اثرات خروج 
آمریکا بر صنعت ساختمان و بازار مسکن پرداخته ایم و سناریوهای احتمالی و گزینه های پیش روی دولت و فعاالن صنعت 
ساختمان را بررسی کرده ایم، گرچه مدعی پیش گویی نیستیم اما باور داریم آینده نگری و پیش بینی تحوالت آینده ضرورت 

بنیادین برای فعاالن صنعت ساختمان است.
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از جمله  ارز و ســکه و حتی سود سپرده های بانکی همچنان بر بازده  
اقتصادی بازار مسکن غلبه دارد و حتی سرعت نقدشوندگی بازارهای 
رقیب از بازار مسکن بیشتر است؛ سوم اینکه سایه تردید و عمدتاً عدم 
تعادل و پیش بینی ناپذیری تحوالت آینده به ویژه سرنوشت برجام 
حکمفرماست که تداوم وضعیت تردید حتی می تواند در کنار نوسان 
قیمت ها و بازده ها در ســایر بازارهای رقیب، مانــع از تداوم جریان 
ســرمایه گذاری ها در بخش ساختمان شــود. درسی که  از گذشته 
می توان گرفت و بر اساس آن برای آینده برنامه ریزی کرد، این است 
که صنعت ســاختمان را باید در ظرف پتانسیل ها و محدودیت ها و 
انتظارات تحلیل کرد و بر همین اساس فعالیت در رشته های مختلف 
ساختمانی ادامه دارد. هرچند اثر رشد و رکود در صنعت ساختمان 

بر همه فعالیت ها و فعاالن درگیر با این صنعت یکسان نخواهد بود.

اکنون را درست تحلیل کنیم
دســت کم از ماه های پایانی سال گذشــته هم زمان با رشد تعداد 
معامالت و ســبقت قیمت مسکن در کالنشــهرهای ایران به ویژه 
تهران از نرخ تورم رسمی کشــور، امیدواری به رونق پایدار در بازار 
مســکن تقویت شده  اســت؛ افزون بر اینکه  از ابتدای سال، دولت و 
بانک مرکزی، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای پایین آوردن 
نرخ سود تسهیالت ساخت مسکن در بافت فرسوده موافقت کرده و 
انتظار می رود با افزایش ســقف وام و همچنین دوره بازپرداخت آن، 

انگیزه خریداران مسکن بیشتر شود. افزون بر اینکه شاخص صدور 
پروانه های ساختمانی هم نشان از امیدواری فعاالن بخش ساختمان 
است تا آنجا که برخی از این شــاخص ها نتیجه می گیرند که دوران 
رونق پایدار مسکن و البته صنعت ساختمان فرا رسیده  است. هرچند 
شاخص تولیدکننده و مصرف کننده در بازار مسکن رو به رشد است؛ 
اما نباید از نظر دور داشت که  ادامه رشد قیمت مسکن و احتمال پرش 
قیمت ها بار دیگر احتمال تکرار حرکت سینوس وار مبنی بر بازگشت 
بــه دوران رکود تورمــی را تقویت می کند؛ به همین ســبب تالش 
سیاست گذار بخش مسکن و ساختمان عمدتاً متمرکز بر جلوگیری 
از تنش و التهاب در بازار مســکن و مدیریت آثار روانی و واقعی آن بر 
حوزه تولید مسکن استوار خواهد بود، از سوی دیگر از آنجا که به نظر 
می رســد دولت همچنان بر حفظ نرخ تورم در محدوده 10 درصد 
اصرار دارد، در صورت بروز شوک های قیمتی و تغییر جهت نقدینگی 
به سمت این بازار با توجه به حساسیت آن بر زندگی و معیشت مردم، 
بازهم به فکر استفاده  از سیاست های پولی از جمله  افزایش نرخ سود 
سپرده های بانکی بیفتد و حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن را 

کندتر سازد.
بنابراین ضرورت دارد تا در تحلیل بازار مسکن و سرمایه گذاری در 
صنعت ساختمان همواره به سیاست های مالی و پولی در دست دولت 
توجه شود و بر اساس آن تصمیم گیری صورت گیرد. البته در اقتصاد 
ایران در برخی بازه های زمانی رفتار اقتصادی مردم به ویژه در ورود 

5,046
واحد مسکونی

بهار 97
55,280

میلیون ریال

172,506
واحد مسکونی

سال 93
39,274

میلیون ریال

154,681
واحد مسکونی

سال 94
39,015

میلیون ریال

162,053
واحد مسکونی

سال 95
43,932

میلیون ریال

181,240
واحد مسکونی

سال 96
47,943

میلیون ریال

چهره بازار مسکن پایتخت از حیث تعداد معامالت و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 

27,5
هزار فقره

بهار 95
% 1,8

23,5
هزار فقره

پاییز 95
% 17,6   

28,7
هزار فقره

تابستان 96

% 4,8    

27,4
هزار فقره

تابستان 95

% 9,2       

30,5
هزار فقره

بهار 96
ش    10,9 %

زای
اف

ش
زای

اف

ش
زای

اف

ش
زای

اف

ش
زای

اف

ش
زای

اف

ش
زای

اف

35,3
هزار فقره

زمستان 95

% 20,4  

25,6
هزار فقره

پاییز 96
% 8,6     

تغییرات صدور پروانه های ساختمانی در ایران و درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل

152,9
هزار میلیارد ریال

بهار 95
ش22,7 %

اه
ک

141,8
هزار میلیارد ریال

پاییز 95
ش   6,2 %

اه
ک

204,2
هزار میلیارد ریال

تابستان 96

% 20,7    

173,3
هزار میلیارد ریال

تابستان 95

ش       10 %
اه

ک

177,6
هزار میلیارد ریال

بهار 96
ش4,6 %

زای
اف

ش
زای

اف

ش
زای

اف

134,2
هزار میلیارد ریال

زمستان 95

ش       16 %
اه

ک

177,3
هزار میلیارد ریال

پاییز 96
% 10,6     

حجم کل سرمایه گذاری ساختمانی در ایران و درصد تغییر نسبت به فصل قبل آن
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و خروج به بازارهایی چون مســکن، ارز، طال و حتی خودرو، متفاوت 
با نظر سیاست گذاران تغییر کرده  اســت. برای فعاالن اقتصادی به 
ویژه شــرکت ها و مدیران و کارآفرینانی که ســرمایه  اصلی و کار و 
فعالیت شــان معطوف به صنعت ساختمان اســت، از جمله فعاالن 
صنعت در، پنجره، شیشه و نمای ساختمان، همواره مهم این بوده و 
هست که بازار مسکن و صنعت ساختمان از ویژگی هایی چون آینده 
پذیری و ثبات بازار به دور از تنش های قیمتی برخوردار باشد. تجربه 
تلخ مسکن مهر نشان داد که هرگونه شوک در این صنعت باعث ورود 
افراد غیرمتخصــص و برهم خوردن قاعده عرضه و تقاضا و مخدوش 

شدن رقابت سالم خواهد شد.

اثر ترامپی و برجامی بر صنعت ساختمان
خروج آمریــکا از برجام هرچنــد در نگاه نخســت نمی تواند اثر 
مستقیم و کوتاه مدت بر صنعت ســاختمان داشته باشد، اما به نظر 
می رســد با توجه به آینده برجام و نحوه حضور شرکت های خارجی 
و عرضه محصوالت وارداتی مورد نیاز صنعت ساختمان از یک سو و 
سیاست ها و تدابیر دولت برای کم کردن آثار ناشی از خروج آمریکا از 
برجام و تالش جهت بازگرداندن تحریم ها، صنعت ساختمان ایران 

با گزینه های زیر مواجه شود.

1  حفظ برجام با اروپا: محتمل ترین گزینه این اســت که با 
خروج آمریکا از برجام، تالش مشترک ایران با اتحادیه اروپایی جهت 
حفظ برجام نتیجه دهــد و اگر گزینه قوانیــن بازدارنده اروپا برای 
مصون نگه داشتن شــرکت های اروپایی از گزند تحریم های آمریکا 
نتیجه دهد، پیش بینی می شود که دست کم شرکت های کوچک و 
متوسط انگیزه بیشتری برای حضور و سرمایه گذاری در بازار ایران 

داشته باشند، از سوی دیگر به نظر می رسد شرکت ها و سرمایه گذاری 
کشورهای اروپایی در بخش ساختمان از جمله در صدور ماشین آالت 
و تجهیزات مورد نیاز و همچنین سرمایه گذاری مشترک جهت تولید 
کاالهای ساختمانی با مشکل چندانی مواجه نشود، مشروط به اینکه 

راه انتقال ارز و دانش فنی و ماشین آالت هموار باقی بماند.

2  خطر حضور بی کیفیت ها: تجربه دوران تحریم ها نشــان 
داد با بسته شــدن راه تجارت و مراودات اقتصادی به جهان به ویژه 
کشورهای پیشرفته جهان باعث خواهد شد تا حرکت و جهت سرمایه 
گذاری ها در صنعت ساختمان به سمت واردات محصوالت نهایی و 
کاالهای ساخته شــده عمدتاً فاقد کیفیت و استاندارد جهانی تغییر 
کند و جای خالی سرمایه گذاری جدید احساس شود؛ ضرورت دارد 
تا دولت و به طور خــاص وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و 
راه و شهرسازی در یک برنامه روشن و شفاف، سیاست های صنعتی 
مرتبط با صنعت ساختمان را متناسب با ظرفیت های داخلی از گزند 
واردات کاالهای خارجی فاقــد کیفیت مصون نگه دارند و البته این 
مهم نباید به قیمت قربانی شــدن رقابت در بازار بیانجامد؛ بنابراین 
یک ســناریوی جدی و محتمل ترین گزینه موردنظر باید بازنگری 
در صدور مجوز جهت تأسیس واحدهای صنعتی جدید بدون در نظر 
گرفتن ظرفیت های خالی واحدهای بهره برداری شده باشد و تشویق 
سرمایه گذاران خارجی به مشارکت با سرمایه گذاران ایرانی جهت 
ارتقای سطح تکنولوژی و تولید محصوالت که نتیجه آن صدور بخشی 

از محصوالت ساخته شده باید در اولویت قرار گیرد.

3   دقت در تعرفه گذاری و سیاست های حمایتی: یکی 
از اولویت های صنعت ســاختمان به ویژه در حــوزه تولید کاالهای 
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ســاختمانی، به دقت نظر و نگاه کارشناســی دولت و فعاالن بخش 
خصوصی در تنظیم مقررات تجــاری و اعمال تعرفه های گمرکی و 
سیاســت های حمایتی از تولید ملی است. دقت و کار کارشناسی از 
آن جهت اهمیت دارد که اعمال تعرفه هــای گمرکی چون لبه تیز 
چاقو عمــل می کند و هرگونه تالش برای از بین بردن دیوار تعرفه ها 
یا افزایــش ارتفاع دیوار تعرفه ها به قیمت قربانی شــدن تولید ملی 
باکیفیت و اســتاندارد خواهد بود؛ چه اینکه تعرفه زدایی افراطی به 
واردات بی رویه کاالهای ساختمانی عمدتاً فاقد کیفیت می انجامد و 
اضافه کردن بی محابای تعرفه ها هم کمکی به تولید ملی نخواهد کرد 
بلکه باعث از بین رفتن انگیزه رقابت در بازار در غیاب تولیدکنندگان 
برتر خواهد شــد. بهترین راه این است که به جای تکیه زدن به دیوار 
شکننده و لرزان تعرفه ها از یک ســو، دولت در امضای قراردادهای 
تعرفه ترجیحی، با دیگر کشــورها هم نظرات بخش خصوصی و هم 
ظرفیت های داخلی تولید محصوالت را در نظر بگیرد تا به بهانه تعرفه 
ترجیحی بازار داخلی از دست تولیدکنندگان ایرانی خارج نشود؛ هم 
اینکه به جای دستکاری در تعرفه ها در جهت کاهش هزینه تمام شده 
تولید داخل با اعمال سیاســت های مالیاتی مناسب از جمله کاهش 
محسوس مالیات بر تولید، بازنگری در سیاست های تامین اجتماعی 
با هدف کاهش فشار به تولیدکنندگان، افزایش بهره وری بنگاه های 
تولیدی، کاهش هزینه تســهیالت بانکی برای تولید، آسان سازی 
فرایند دسترسی به مواد اولیه و برداشتن موانع اداری و بورکراسی بر 

سر راه فعاالن اقتصادی گام بردارد.

4   ترامپ های داخلی و تحریم کنندگان وطنی! 
باور کنیم هرچند ســنگ انــدازی آمریکا و متحدانش بر ســر راه 
پیشرفت ایران پایان ناپذیر اســت ولیکن خطر ترامپ های داخلی و 

تحریم های وطنی را نباید دســت کم گرفت! ضربه زدن به تولید ملی 
و مانع تراشی بر سر حیات تولیدکنندگان داخلی در هر شکل و به هر 
بهانه ای که صورت گیرد؛ قطعا به تحقق اهداف دشمنان این مرز و بوم 
کمک خواهد کرد. خطر اصلــی و جنگ واقعی ناامن کردن فضا برای 
استمرار رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و تعطیل کردن خط تولید 
و ناامید کردن مردم است؛ حال آنکه دولت با مشارکت مجلس و دولت 
می تواند بسیاری از قوانین و مقررات مزاحم که نقش ترامپ های وطنی 
را ایفا می کنند و به گفته فعاالن اقتصادی باعث شــکل گیری پدیده 
خودتحریمی شده و می شود را بردارند و اجازه دهند تولیدکنندگان 
و فعاالن اقتصادی شناســنامه دار در مقــام جهادگران واقعی عرصه 
جنگ اقدامی با تولید و عرضه کاالها و محصوالت خود نقش ایفا کنند.
نتیجه اینکه خطاست اگر به بهانه فشار بیرونی و یا شرایط حساس 
کنونی بخواهیم راه تجارت سالم و شفاف را ببندیم، جفاست اگر در 
این شرایط سخت، فضا را برای فعاالن اقتصادی در بخش های مختلف 
تولیدی سخت تر کنیم؛ می توان فرصت ساخت از همین تهدیدها و 
تحریم ها و تنگناها، تنها نباید اجازه داد تهدیدها و چالش های داخلی 
مانع پیشرفت شود. معطل گذاشــتن بخش ساختمان در وضعیت 
بالتکلیفی می تواند به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شود، صنعت 
ساختمان ایران می تواند موتور محرکه رشــد اقتصاد شود و ما را از 
رشد نفتی مصون نگه دارد، صنعت ساختمان می تواند قدرت فعاالن 
اقتصادی ایران در این عرصه را بــرای حضور در بازارهای جهانی به 
تصویر بکشــاند، این صنعت اشتغال آفرین است و می تواند چون دژ 
مستحکم در برابر بسیاری از هجوم ها بایستد. باور کنیم در عصر جدید 
برجام بدون آمریکا، صنعت ساختمان می تواند بسیاری از تهدیدها 
را به فرصت و چالش ها را به مزیت تبدیل کند. راه را باز کنید و سنگ 

جلوی پای فعاالن صنعت ساختمان نگذارید.
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فراز و نشیب بازار مسکن در سال 1397
تحلیلی از دکتر سمیه مردانه

روند رشد ماهانه شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
شهری ایران )نرخ تورم( و شاخص اجاره بها و شاخص قیمت مسکن در 
شــهر تهران نشان می دهد تا آذرماه 1396 شاهد این بودیم که قیمت 
مســکن در پایتخت کمابیش همگام با نرخ تورم حرکت می کرد اما از 
دیماه 1396 شاهد رشد شاخص قیمت مسکن هستیم که در ماه های 
بهمن و اســفند به اوج خود می رسد و با شتاب کمتری همین رشد در 

فروردین ماه 1397 ادامه داشته است. 
بررسی روند میانگین قیمت مســکن و تعداد معامالت انجام شده 
در شــهر تهران طی سال های 1394 تا 1396 نشــان از رونق در بازار 
مســکن دارد، اما شاخص دیگر برای تحلیل دقیق تر رفتار بازار مسکن 
به تغییرات قیمت و تعداد معامالت در پایان اسفند 1396 در مقایسه 
با بهمن همان ســال و البته اسفند سال 1395 برمی گردد، به گونه ای 
که میزان رشد قیمت هر واحد مسکونی به طور میانگین در شهر تهران 
طی اسفندماه سال گذشته نســبت به بهمن ماه همان سال حدود 6 
درصد رشد را نشان می دهد و نسبت به اسفندماه سال 1395 رشدی 
26 درصدی را تجربه کرده اســت. اما از حیث تعداد معامالت مسکن 
واکنش بازار متفاوت از قیمت مسکن بوده به نحوی که تعداد معامالت 
مسکونی در اسفند 1396 نسبت به اسفند 1395 به شدت افت کرده و 
رشد منفی 33 درصدی داشته است. به عبارت روشن با افزایش قیمت 
مسکن شاهد افت تعداد معامالت در اسفندماه سال گذشته نسبت به 
اسفند سال 1395 هستیم، حتی تعداد معامالت واحدهای مسکونی در 

اسفندماه نسبت به بهمن ماه 1396 تنها نیم درصد بیشتر شده است. 
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت 
هر متر مربع در شــهر تهران هم نشــان می دهد خریداران واحدهای 
مســکونی در پایتخت بیشــتر متقاضی خرید واحدهای مسکونی در 
قیمت های 3 تا 3.5 میلیــون تومان به ازای هر متر مربع بوده اند و این 
طیف قیمتی را می توان پرطرفدارترین دانست و با عبور قیمت مسکن 
از بازه 6 تــا 7 میلیون تومان به ازای هر متر مربع شــاهد افت تقاضای 
خرید هستیم. از حیث شاخص زیربنای مسکونی هم مشاهده می شود 
که بیشترین معامالت مربوط به واحدهای 60 تا 70 متری بوده است.  
درباره دلیل اصلی افت تعداد معامالت مسکن در تهران طی اسفند 
1396 نسبت به اسفند 1395 باید به این نکته توجه کرد که شرایط بازار 
مسکن تا آذرماه 1396 دارای نوسان زیاد نبود اما از دیماه سال گذشته 
شــاهد تغییراتی در طرف عرضه مســکن بوده ایم از جمله می توان به 
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اشاره کرد که بخشی از سپرده گذاران 
با کاهش نرخ سود سپرده ها ترجیح می دهد وارد بازار مسکن شوند که 
بیشتر این افراد را کسانی تشکیل می دهند که دارای تقاضای مصرفی 
در بازار مســکن بوده اند، نه تقاضای ســرمایه گذاری. از سوی دیگر با 
تغییراتی در بازار ارز از دی ماه سال گذشته که حداکثر التهابات ارزی 
سال های اخیر را شاهد بودیم و سیگنال های سیاست گذاری پولی )بانک 
مرکزی( هم نشان از تداوم این بی ثباتی در ماه های بعد داشت و در ماه 
نخست سال جاری هم این التهاب ارزی ادامه پیدا کرد. این التهاب بر 
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بازار مسکن از حیث شاخص قیمت هم اثرگذار بود.
چرخه رکود و رونق در بازار مسکن شهر تهران نشان می دهد تقریباً 
از فاز رکود و مازاد عرضه در بازار مســکن عبور کرده ایم و وارد فاز رونق 
مسکن شده ایم که در فاز رونق تعداد خانه های خالی کم خواهد شد و 
شروع ساخت و ســاز جدید اتفاق می افتد به این دلیل که طرف عرضه 
یعنی سازندگان ســیگنال افزایش قیمت را دریافت کرده اند و متوجه 
می شوند که سود ساخت و ساز بیشتر شــده است. اگر عوامل بیرونی 
تأثیرگــذار بر بازار مســکن هم کمک کنند به تدریــج وارد فاز بهبود 

خواهیم شد.
نکته مهم در تحلیل بازار مســکن از حیث تعادل بین عرضه و تقاضا 
این است که طرف عرضه یعنی سازندگان همیشه در انتظار رونق بازار 
هســتند و این تصور وجود دارد که هرچه قیمت بیشتر باال برود، رونق 
در بازار مسکن بیشــتر خواهد شد و از این حیث بازار مسکن به عنوان 
پیشران اقتصادی کشور، باعث رشد اقتصاد و خروج از رکود خواهد شد. 
اما باید حواسمان باشــد که در بازار مسکن نباید همواره دنبال رونق و 
رشد قیمت ها باشیم و توجه به طرف عرضه باشد؛ چرا که اگر طرف تقاضا 
یعنی متقاضیان خرید مسکن نتوانند متناسب با رشد قیمت مسکن جلو 
بیایند، هرچند در کوتاه مدت شــاهد رشد قیمت و رونق بازار خواهیم 
بود، اما در بلندمدت دوباره وارد سیکل رکود خواهیم شد. به طور مثال 
در بهمن سال 1396 ما شــاهد افزایش تعداد معامالت و رشد قیمت 
مسکن در شهر تهران بوده ایم، اما در اسفندماه 1396 طرف تقاضا یعنی 
خریداران در برابر رشد قیمت ها مقاومت از خود نشان دادند که نتیجه 
آن تعداد معامالت مسکن شــهر تهران در اسفندماه سال گذشته 33 
درصد افت را نسبت به بهمن ماه تجربه کرد؛ بنابراین سازندگان مسکن 
به عنوان طرف عرضه باید مراقب تغییر رفتار خریداران باشند. اگر تعداد 
معامالت مسکن در ماه های سال 1397 کاهش یابد، این سیگنال به بازار 

مسکن داده خواهد شد طرف تقاضا نتوانسته پا به پای طرف عرضه جلو 
بیاید چرا که قدرت خرید متقاضیان مسکن تضعیف شده است و چون 
نمی تواند خانه بخرد، به تدریــج تعداد معامالت کاهش خواهد یافت. 
بنابراین اگر حاشیه سود طرف عرضه یا همان سازندگان کاهش نیابد 
و متعادل نشــود، به دلیل تضعیف قدرت خریداران دوباره وارد دوران 
رکود خواهیم شد و به جای حرکت از فاز رونق به سمت فاز بهبود شاهد 

عقب نشینی در بازار مسکن و بازگشت به دوران رکود خواهیم بود.

چشم انداز بازار مسکن در 2 سناریو
سناریوی اول خوش بینانه

نرخ تورم: افزایشی خواهد بود )در محدوده 11 درصد(
نرخ سود بانکی: جذاب و متناسب با تورم انتظاری فعلی

نرخ ارز: تأثیرگذاری سیاســت گذاری پولی معقول و عدم التهاب و 
شوک ارزی

طرف تقاضای مســکن: قدرت خرید خریداران تضعیف نشــده و 
تقاضای مؤثر مصرفی در بازار مســکن حفظ خواهد شد و نتیجه اینکه 
شاهد افزایش قیمت مسکن با شیب مثبت کنترل شده و باالتر از نرخ 

تورم خواهیم بود.
نتیجه:  بر اساس سناریوی نخست، نرخ تورم در سال 1397 افزایشی 
در محدوده 11 درصد خواهد بود، در این سناریو اگر سیاست گذار پولی 
)بانک مرکزی( همچنان نرخ ســود سپرده در بازار بانکی را جذاب نگه 
دارد و البته شــاهد عدم التهاب و شــوک در بازار ارز هم باشیم، انتظار 
می رود حضور مؤثر خریداران مســکن به عنوان شاخص طرف تقاضا 
حفظ شود و بیشتر شــاهد حضور تقاضای مصرفی برای خرید مسکن 
خواهیم بود که نتیجه آن شیب مثبت کنترل شده قیمت مسکن باالتر 
از نرخ تورم خواهد بود. اگر این سناریو محقق شود، پیش بینی می شود 
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رشد قیمت مسکن 3 تا 5 درصد باالتر از نرخ تورم باشد.46

سناریوی دوم بدبینانه
نرخ تورم: افزایشی خواهد بود )در محدوده 13 درصد(

نرخ ســود بانکی: عدم جذابیت برای سپرده گذاران و تناسب با تورم 
انتظاری فعلی

نرخ ارز: بی تأثیری سیاســت های پولی معقــول و تکرار التهابات و 
نوسانات در بازار ارز

طــرف تقاضای بازار مســکن: کاهش تقاضای مصرفــی و افزایش 
تقاضای سفته بازی سرمایه گذاران سرگردان

نتیجه: افزایش قیمت مسکن با شیب مثبت کنترل نشده و احتمال 
بروز التهاب در بازار مسکن

بر اساس ســناریوی دوم نرخ تورم افزایشی خواهد بود )در محدوده 
15 درصد( اما نرخ سود سپرده بانکی جذابیت الزم برای حفظ پس انداز 
و نقدینگی را نخواهد داشــت و متناسب با نرخ تورم انتظاری نیست و 
سیاست های پولی معقول اجرا نمی شود و شاهد تکرار التهاب و شوک 
ارزی خواهیم بود. در این صورت ســرمایه گذاران سرگردان در سایر 
بازارها به سمت بازار مســکن هجوم خواهند آورد و تقاضای مصرفی 
در بازار مســکن کاهش و به جای آن تقاضای سفته بازی در این بازار 
شــدت می گیرد و احتمال التهاب قیمتی در بازار مســکن را تقویت 
خواهد کرد که نتیجه آن افزایش قیمت مســکن همزمان با رکود در 
معامالت خواهد بود. توصیه به خریداران مسکن اینکه اگر پولی برای 
خرید دارند و متقاضی خرید مسکن برای سکونت هستند، برای خرید 

مسکن اقدام کنند. 

س
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هنــوز 7۵ درصــد از واحدهای 
مسکونی در مناطق شهری ایران دارای 
پنجره های قدیمی هستند که ساالنه 
میلیاردها تومان انرژی را هدر می دهند! 
البته بازهم جای شکرش باقی است که 
میزان خانه هایی که پنجره های قدیمی 
دارند از 8.4 درصد در ســال 1390 به 
2۵ درصد در سال 139۵ افزایش یافته 
است، اما سؤال این است که چرا ایران 
هنوز از شــاخص جهانی کشورهای 
پیشرفته در مصرف انرژی ساختمان ها 
عقب مانده است؟ اینکه کشور ایران 
دارای منابع خدادادی نفت و گاز است، 
دلیلی بر غفلت نمی شود و باید پرسید 
دولت چه برنامه ای بــرای جلوگیری 
از یک فاجعه زیست محیطی ناشی از 
هدررفتن انرژی در ساختمان ها دارد؟ 
سوالی که اگر به آن   پاسخی داده نشود، 

دیری نخواهد انجامید که نسل آینده،  
ما را شــماتت خواهند کرد و خواهند 
گفت چقدر بی تدبیر بودند نسل گذشته 
که ثروت های ملی نسل ها را سوزاندند 
و ایران را با ابرچالشــی جدید مواجه 

کردند. 
برای درک بحرانی که ساختمان های 
انرژی خــوار ایجاد می کننــد، حتما 
بحران کم آبــی و بخوانید بی آبی ایران 
و درگیرشــدن شــهرها و روستاهای 
کشورمان به تنش آبی شدید، مثال خوبی 
است که بفهمیم مصرف بی رویه انرژی 
بالیی اســت که نه تنها نسل حاضر که 
نسل آینده و فرزندان فردای ایران زمین 

را دچار دردسر بزرگی می کند. 
هنوز پس از سال ها مشخص نیست 
چرا دولت، مجلس و همه ما نمی خواهیم 
از تجربه جهان اســتفاده کنیم و چرا 

اراده ای بــرای جایگزینی پنجره های 
قدیمــی و فاقــد کارایــی نداریم؟ 
آیــا دولتمردان و سیاســتمداران و 
کارشناســان عرصه انرژی تاکنون به 
این فکر افتاده اند که در صورت تعویض 
طالیی پنجره ها با نســل جدیدی از 
پنجره های دوستدار محیط زیست و 
عایق در برابر انتقال حرارت و صورت 
چه کمکی به نســل حاضــر و آینده 

خواهند کرد؟ 
آیا تا به حال فکــر کرده ایم با این 
اقدام چه میزان از انــرژی نیروگاه ها 
و پاالیشــگاه ها آزاد خواهد شد که 
می توان آن را صادر کرد یا در بخش های 
صنعت و تولید بــه کار گرفت؟ آیا ما 
ایرانی هــا از تجربه بحــران کم آبی، 
ریزگردها و آلودگی صوتی شــهرها 

درس نمی گیریم؟

وقتشه پنجره ها عوض بشه !
تعداد واحدهای مسکونی شهری دارای پنجره دوجداره در ۵ سال، از 8.4 درصد به 2۵ درصد رشد کرده و هنوز 7۵ درصد 

از خانه های ایران فاقد پنجره دوجداره هستند؛ یعنی 13 میلیون خانه نیاز به پنجره دوجداره دارند

یژه
ش و

گزار
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جدیدتریــن گــزارش آمارگیری مرکــز آمار ایــران از مصرف 
حامل های انرژی و ویژگی های زیست محیطی خانوارهای شهری 
ایران در سال 1395 نشان می دهد که نسبت خانه های دارای پنجره 
دوجداره به خانه های با پنجره های معمولی از 8.4 درصد در ســال 
1390 به 25 درصد در ســال 1395 افزایش یافته اما همچنان 75 
درصد از خانه های شهری کشور دارای پنجره های معمولی هستند. 
بازاری بزرگ و البته ظرفیت های بســیار برای سرمایه گذاری ملی 
دولت ایران جهت جلوگیــری از هدررفت میلیاردها دالر انرژی که 
می توان از بروز چالش زیســت محیطی برای نسل آینده جلوگیری 

کرد. 
به گزارش ماهنامه تخصصی دنیای نما و پنجره در این آمارگیری 
ملــی از میان موارد موجود در مبحث 19 مقررات ملی ســاختمان، 
اســتفاده از درزگیر، نصب پنجره های دوجداره در ساختمان، عایق 
لوله های تأسیســات و سیستم تولید آب گرم، عایق کاری دیوارهای 
خارجی ساختمان، سیســتم کنترل کننده موضعی نظیر شیرهای 
ترموستاتیک بر روی رادیاتور و فن کوئل، تعداد درهایی که مستقیماً 
به فضای بیرون باز می شــود، ارتفاع ســقف و دمای واحد مسکونی 
پرسیده شده است. نتایج نهایی این آمارگیری ملی نشان می دهد که 
در سال 1395، حدود 57/4 درصد از واحدهای مسکونی شهری و در 
سال 1390  نیز 54/4 درصد از واحدهای مسکونی شهری از درزگیر 
در و پنجره اســتفاده کرده اند. همچنین بررسی وضعیت استفاده از 
پنجره های دو یا چند جداره نشــان می دهد، در سال 1395 حدود 
25 درصد از واحدهای مســکونی شــهری پنجره دو یا چند جداره 

داشته اند، در حالی که این ســهم در سال 1390 حدود 8/4 درصد 
برآورد شده بود. 

این گزارش نشان می دهد که تعداد واحدهای مسکونی در مناطق 
شــهری ایران از 14 میلیون و 777 هزار و 755 واحد در سال 1390 
با 2 میلیون و 889 هــزار و 845 واحد افزایش به 17 میلیون و 667 
هزار و 600 واحد رسیده اســت و نکته جالب اینکه تعداد واحدهای 
مسکونی واقع شده در شهرهای ایران که از درزگیر در فصل های سرد 
استفاده می کنند با 2 میلیون و 108 هزار و 283 واحد رشد طی پنج 
ســال از 8 میلیون و 31 هزار و 979 واحد به 10 میلیون و 140 هزار 

و 262 واحد رسیده است. 
هرچند مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت عایق بندی واحدهای 
مســکونی در روستاهای ایران ارائه نداده و شــاید اصال در روستاها 
آمارگیری صورت نمی گیرد، اما یافته های آماری این مرکز نشــان 
می دهد که تعداد واحدهای مسکونی که در فاصله سال های 1390 
تا 1395 به پنجره های دو یا چندجداره مجهز شده اند، از یک میلیون 
و 237 هزار و 21 واحد به 4 میلیون و 409 هزار و 125 واحد افزایش 
یافته که رشدی 3 میلیون و 172 هزار و 104 واحدی )از 8.4 درصد 
در سال 90 به 25 درصد در ســال 95( را تأیید می کند. کافی است 
دولت یک بار هم شده به این مهم بیاندیشد که با توجه به میزان هدر 
رفت انرژی از ســاختمان ها و ســهم 30 تا 40 درصدی پنجره های 
تک جداره و قدیمی ساخته شده با آهن و آلومینیوم، چه میزان انرژی 
خدادادی دود می شــود و چه خیانتی که نسبت به نسل های آینده 

صورت نمی گیرد؟

)جدول( واحدهای مسکونی معمولی شهری به تفکیک رعایت موارد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 

شرح
تغییرسال 1395سال 1390

درصدتعداد درصدتعداد 

2,889,845 100 17,667,600 100 14,777,755 واحد مسکونی معمولی

2,108,283 57,4 10,140,262 54,4 8,031,979 استفاده از درزگیر در فصلهای سرد

3,172,104 25 4,409,125 8,4 1,237,021 پنجره های دو یا چندجداره

 164,902 5,8 1,025,010 5,8 860,108 عایق لوله های تأسیسات و سیستم تولید آب گرم

 587,321 8,5 1,501,039 6,2 913,718 عایقکاری دیوارهای خارجی ساختمان

 )11,477(2,3 400,452 2,8 411,929 سیستم کنترل کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک

3,170,988 94,8 16,742,537 91,8 13,571,549 عایق حرارتی خارجی بام یا سقف

2,945,222 68,5 12,103,060 62 9,157,838 دارای یک در،  یا بازشو

169,974 27,2 4,807,547 31,4 4,637,573 دارای 2 در،  یا بازشو

)204,507(3,4 600,717 5,4 805,224 دارای 3 در ، یا بازشو

 )20,845(0,9 156,275 1,2 177,120 دارای 4 در ، یا بازشو و بیشتر

2,998,168 98,2 17,344,840 97,1 14,346,672 سقف کمتر از 3 متر

اوضاع پشت بام خوب است!
بررســی عایق بندی پشت بام ساختمان واحدهای مسکونی معمولی شــهری )آپارتمانی و غیرآپارتمانی( در ساال 1395 نشان می دهد، 
72/7 درصد ساختمان ها از ایزوگام، 8/5 درصد از شیروانی، 6/1 درصد از موزاییک، 4/0 درصد از آسفالت و 8/7 درصد از سایر عایق ها استفاده 
کرده اند. بررسی عایق بندی پشت بام ساختمان واحدهای مسکونی معمولی خانوارهای شهری در سال 1390 نشاان می دهد ، 57/8 درصد 
ساختمان ها از ایزوگام، 12/4 درصد از آسفالت، 7/3 درصد از قیرگونی، 8/4 درصد از شیروانی و 14/0 درصد از سایر عایق ها استفاده کرده اند.
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واحدهای مسکونی معمولی شهری ایران بر حسب مساحت زیربنایی که گرم می شود به تفکیک رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

شاخصشرح
مساحت زیربنایی که گرم می شود )متر مربع(

جمع300 و بیشتر201 تا 151300 تا 101200 تا 81150 تا 76100 تا 5180 تا 75کمتر از 50 متر 

واحد 

مسکونی

 17,314,595  48,305  271,872  801,074  3,256,471  3,305,807  1,050,056  4,429,006  4,152,004 گرم می شود

24256191852098درصد

3530040000000353004گرم نمی شود

200000002درصد

 17,667,697  48,305  271,874  801,079  3,256,489  3,305,826  1,050,062  4,429,031  4,505,032 جمع

استفاده از 

درزگیر

 10,028,761  29,100  161,992  450,765  1,977,797  2,057,693  565,416  2,532,236  2,253,762 بلی

1314,63,311,911,42,60,90,257,9درصد

 7,249,151  19,205  109,881  347,157  1,270,997  1,240,847  480,340  1,889,837  1,890,887 خیر

10,910,92,87,27,320,60,141,9درصد

 36,685  -  -  3,153  7,676  7,267  4,301  6,933  7,355 بدون پاسخ

0,040,040,020,040,040,02000,21درصد

پنجره دو یا 

چند جداره

 4,312,077  11,383  117,280  286,512  1,088,120  789,969  230,997  947,483  840,333 بلی

4,95,51,34,66,31,70,70,124,9درصد

 12,925,155  36,922  154,027  511,544  2,157,668  2,496,784  813,984  3,465,345  3,288,881 خیر

19204,714,412,530,90,274,6درصد

 77,364  -  565  3,018  10,683  19,054  5,075  16,179  22,790 بدون پاسخ

0,10,100,10,10000,4درصد

وقتی الگو نداریم!
برای درک بهتر ابرچالشی که آینده ایران را تهدید می کند، شاید 
بهتر باشــد نگاهی متفاوت به نتایج آمارهای جدید داشته باشیم تا 
ببینیم ایرانی ها چگونه خانه هایشان را در فصول سرد سال گرم نگه 
می دارند، بر اســاس اعالم مرکز آمار ایران 75.1 درصد از واحدهای 
مسکونی با بخاری گازی، 8.8 درصد با پکیج،7 درصد با شوفاژ، 1.8 
درصد با بخاری نفتی، 1.6 درصــد با چراغ عالءالدین، 1.2 درصد با 
بخاری برقی و 3.5 درصد باقی مانده با ســایر وسایل گرمایشی گرم 
می شــود. حاال تصور کنید که روزی که نفت و گاز نداشته باشیم چه 
اتفاقی رخ خواهد داد یا اصال نفت و گاز هم داشته باشیم، آیا این میزان 

از مصرف باالی انرژی توجیه دارد؟ 
خام اندیش باشیم و آینده نگر نباشیم که نیستم، روشن است که 
بگوییــم، نفت و گاز که داریم چرا مصرف نکنیم! واقع بین باشــیم و 
آینده نگر به این ســوال می اندیشیم که چرا این همه بخاری گازی و 
نفتی و برقی و شــوفاژی داریم که فاقد برچسب انرژی است و عمال 
ماشین تبدیل نفت و گاز به دود و گرما هستند، در حالی که با سرمایه 
گذاری می توان میزان کارایی و بهره وری انرژی آنها را باالبرد؛ حتی 
اگر همه وسایل گرمایشی کشور هم به فرض محال دارای برچسب 
انرژی بهینه باشند، بازهم منطقی نیست که انرژی تولید شده و توزیع 
شده بین ساختمان ها در نتیجه پنجره های انرژی خوار از بین برود. 

مقایسه نحوه عایق بندی پشت بام ساختمان واحدهای شهری معمولی مسکونی

شرح
سال 1395سال 1390

درصدتعداد درصدتعداد 

1477775510017667600100واحد مسکونی معمولی

853659357,81284822272,7ایزوگام

183487612,47090384آسفالت

10840277,36077193,4قیرگونی

9379546,36501763,7کاهگل

504690,3123480,1پالستیک

8687715,910786556,1موزاییک

12472828,414989038,5شیروانی

1672051,12207901,2سایر

505790,3417480,2اظهار نشده
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سرانجام 24 اردیبهشت ماه امسال 8 طرح معماری برگزیده برای 
اســکان موقت و دائم پس از زلزله معرفی و از برگزیدگان تقدیر شد. 
اولین طرح مربوط به پویــا کرمانی ها بود و دومی را مهندس هدایت 
عزیزپور و مهندس علی اصغر ملک ارائه داده بودند. ســومین طرح 
محصول کار تیمی دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر، علی اســماعیلیان، 
نرگس محرابی، آرزو حسین پور، سینا زیباکردار و سعید شیروانی بود 
و علی معتمدی، محمدخانی و امیرحسین مهدی پور هم چهارمین 
پــالن را طراحی کرده بودند. فهیمه یــاری و میثم الزار طراح طرح 
پنجم، احســان اکبری طراح طرح ششم معرفی شدند و نهایتاً اینکه 
آوید ثاقب طالبی، طراحی طرح هفتم و دکتر سعیدرضا صباغ یزدی 
طراحی طرح هشتم را از آن خود کردند با این توضیح که هر 8 طرح 
برگزیده از سوی هیأت داوران در یک سطح ارزیابی شده بودند که از 
بین 60 ایده ارسال شده به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
وابسته به وزارت راه و شهرسازی به عنوان 8 طرح برتر شناخته شدند.

به گزارش دنیای نما و پنجره، به دنبال وقوع زلزله کرمانشاه و طرح 
موضوع ضرورت توجه به موضوع اســکان موقت پس از زلزله، مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعالم فراخوان اقدام به دریافت 
طرح های اســکان موقت از سراسر کشــور نمود که طرح ها پس از 
بررســی در کمیته داوران متشکل از متخصصین این حوزه، انتخاب 
و در نشســت ویژه اعالم نتایج فراخوان طرح های اسکان موقت پس 

از زلزله معرفی شدند.
دکتر راهب سرپرســت پژوهشــکده معماری و شهرسازی مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این نشست با تأکید  بر این نکته 
که موضوع اسکان موقت باید با یک برنامه ریزی جامع پیوند بخورد 
گفت: اسکان از طریق چادر و کانکس اولین راه حل پس از وقوع زلزله 
بود که مخالفت هایی را به دنبال داشت و از سویی دیگر تأکید بر این 

نکته که باید پاسخ درستی را برای این مسئله داشته باشیم.
وی ایجاد یک تکنولوژی و ســازه پایدار را به عنوان بخش مهمی 
از این فرآیند عنوان نمود و ادامه داد: مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرســازی با درک اهمیت این موضوع و اعــالم فراخوان عمومی، 
طرح های ارسالی در حوزه اسکان موقت را در 4 حوزه طراحی، اجرایی، 
بهره برداری و اقتصادی مورد بررســی قرار داد. شاخص هایی چون 
شرایط اقلیمی، آسایش محیطی، تطابق با شرایط اقلیمی و فرهنگی، 
حمل آسان، عدم نیاز به مســائل پیچیده، دوام، ایمنی، امنیت، کم 
هزینه بودن و... از جمله محورهایــی بودند که در این چهار حوزه از 

سوی هیأت داوران مدنظر قرار داشت.
دکتر راهب افزود: در مجموع 53 طرح به دست ما رسید که از این 
تعداد، 12 طرح، سیســتم ساختمانی نوآورانه با ابعاد و جزئیات فنی 
دقیق، 13 طرح ایده های نوآورانه، 13 طــرح بر روی تکنولوژی ها و 
روش های موجود کشــور با رویکرد بهسازی تأکید داشتند و 7 طرح 

 ایده خانه های پسازلزله روی میز دولت
ایران برای شرایط پس از زلزله آماده می شود
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نیز الگوی طراحی را ارائه نموده اند. 9 طرح نیز به دالیل مختلف مثل 
عدم پوشش حوزه اسکان موقت و یا عدم پاسخگویی به دیدگاه های 

هیأت داوران رد شدند.
دکتــر بختیاری معاون تحقیقات و فنــاوری مرکز تحقیقات راه، 
مســکن و شهرســازی نیز در بخش دیگری با طرح این ســؤال که 
زلزله های روی داده به ویژه زلزله کرمانشاه و ابعاد حادثه آن، تجربیات 
کسب شــده و همچنین اقدامات و فعالیت های پیشگیرانه همچون 
تدوین آیین نامه ها، ضوابط و غیره تا به امروز تا چه حد توانســته در 
کاهش تلفات ناشــی از زلزله تأثیرگذار باشــد گفت: این ســؤال  ها 
محورهایی اســت که به کرات و پس از وقوع زلزله ها شاهد تکرار آن 

بوده ایم. 
وی با طرح موضوع این نشست به عنوان یکی از حیاتی ترین مباحث 
پس از زلزله افزود: همواره اولین راه حل برای اسکان موقت پس از زلزله 
کانکس بوده است که مسائل خاص خودش را دارد. یکی از مهمترین 
این مسائل حریق و آتش سوزی است که برای ما بسیار حائز اهمیت 
است. متأســفانه در حوزه اســکان موقت راه حل مناسبی در کشور 
موجود نبود و پس از فراخوان، پیشنهادات خوبی را دریافت کردیم.

دکتر بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید  بر اینکه 
مسکن یک سرمایه بســیار مهم برای مردم به شمار می رود، اجرای 
دقیق مقررات و ضوابط ساختمانی در ساخت و ساز را برای پیشگیری 
از صدمــات پس از وقوع زلزله یک موضوع بســیار مهم برشــمرد و 
خاطرنشان ســاخت که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در 
تالش است تا موضوع ایمنی در برابر زلزله را با جدیت پیگیری نماید.

معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
ادامه داد: گواهینامه و نظریه فنی نیز بســیار مورد توجه و تأکید این 
مرکز است. اهمیت این موضوع تا جایی است که باید با فرهنگ سازی 
مناسب و کمک و همکاری وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی، 
بحث کنترل فنی، گواهینامه فنی و نظریه فنی را در کشــور ترویج 

دهیم.
استقرار بسیاری از مراکز جمعیتی کشور در کنار و جوار گسل ها 
محوری بود که از ســوی دکتر بیت اللهی سرپرســت پژوهشــکده 
ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دبیر 
کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش الیه های زمین،  ابنیه، ساختمان و 

شهرسازی طرح شد.
وی با تأکید بر این نکته که این وضعیت باعث افزایش تلفات زلزله ها 
در کشور می شود افزود: زلزله کرمانشاه درس های بسیار زیادی برای 
ما به دنبال داشــت از جمله بحث امنیت روانی که اهمیت ویژه ای را 
در این بین داراست. همین مسئله سبب می شود که اسکان موقت و 
اهمیت این موضوع یک اصل بدیهی برای ما باشــد. امیدوارم که در 

این بخش از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
در ادامه نشست ویژه اعالم نتایج فراخوان طرح های اسکان موقت 
پس از زلزله، پنل اول نشســت به ریاســت دکتر راهب سرپرســت 
پژوهشــکده معماری و شهرســازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی و با حضور دکتر ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت 
راه و شهرسازی، دکتر بیت اللهی سرپرست پژوهشکده ساختمان و 
ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی، دکتر فالحی 
مدیر گروه بازسازی دانشگاه شهید بهشــتی و مهندس بیات عضو 
انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد و هر یک 
از اعضا به بیان دیدگاه های خود در موضوع نقش سازمان ها و دولت 

در برنامه ریزی و تأمین اســکان موقت پس از وقوع زلزله پرداختند.
همچنین در پنل دوم که با موضوع نقش مردم، اصناف و سازمان های 
مردم نهاد در برنامه ریزی و تأمین اسکان موقت پس از وقوع زلزله و به 
ریاست دکتر راهب سرپرست پژوهشکده معماری و شهرسازی مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، دکتر مقدم مدیر دفتر 
اسکان بشر سازمان ملل در ایران، مهندس توتونچی رئیس نظام فنی 
و اجرایی سازمان برنامه و بودجه، دکتر جودی مدیرکل بازسازی بنیاد 
مســکن، مهندس میری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، 
مهندس لطیفی معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران 
و دکتر رضــوی عضو انجمن معماران معاصــر، دیدگاه های خود را 

مطرح ساختند.
مسئوالن برگزارکننده این طرح های اســکان موقت و دائم پس 
از زلزلــه می گویند: این ایده ها در مرحله فعلــی نیاز به انجام برخی 
اصالحات یا تکمیل فرآیندهای مربوط به طراحی، ســاخت و اجرا 
دارند، اما هر 8 طرح منتخب برتری زیادی در مقایســه با دو شــکل 
فعلی اسکان موقت آســیب دیدگان یعنی اسکان موقت در چادر یا 
کانکس های پیش ساخته دارند. قرار است این ایده ها در آینده نزدیک 
با یکدیگر ترکیب شــده و تبدیل به چند ایده کاربردی برای ساخت 
سکونت گاه های موقت بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه شود. به گزارش 
دنیای اقتصاد، طی ســال های گذشــته تاکنون اسکان در»چادر« 
یا »کانکس« دو روش اصلی و عمده اســکان موقت آسیب دیدگان 
حوادث غیرمترقبه مانند زلزله در نقاط مختلف کشــور بوده اســت 
که این دو روش شیوه های سنتی و نامناسب اسکان موقت محسوب 
می شــوند که بدون در نظر گرفتن اقلیم محلی، ویژگی های فصلی، 
موقعیت جغرافیایی و شرایط فرهنگی و اجتماعی افراد آسیب دیده 
به صورت الگوی ثابت اســکان موقت پســا زلزله مورد استفاده قرار 
می گیرد.  این درحالی اســت که عالوه بر آنچه گفته شد روش فعلی 
اسکان موقت پسا زلزله، آسیب دیدگان را با مشکالت متعددی روبه رو 
می کند که از آن جمله می توان به دشواری های ناشی از آب گرفتگی 
در فصول سرد سال ناشــی از بارش برف و باران، عدم برخورداری از 
عایق حرارتی، سرمایش و گرمایش دشوار، عدم تأمین نیاز ساکنان 
به فضاهای مورد نیاز مشــابه واحدهای مســکونی مانند سرویس 
بهداشتی، آشپزخانه و. . . و همچنین عدم امنیت کافی برای سکونت 
و. . . اشاره کرد.  هرچند در برخی از ایده های ارائه شده، اساس طراحی 
و ساخت سکونت گاه های موقت، کانکس های اسکان موقت است اما 
طراحان و ایده پردازان با بهبود این کانکس ها، الگوی مناســب تری 
برای اسکان موقت آســیب دیدگان بعد از وقوع بحران های ناشی از 
حــوادث غیرمترقبه ارائه کرده اند.  همه ایده هــای برگزیده که روز 
گذشته به عنوان نسخه برتر اسکان موقت پسا زلزله به دولت ارائه شد 
با تأمین حداقل 22 ویژگی ممتاز، فضاهای کاربردی  و مطلوب تری را 
برای اسکان موقتی آسیب دیدگان طراحی کرده اند که قابل مقایسه 

با اشکال فعلی وسنتی اسکان موقت نیست. 
در تمام این ایده ها توجه به حریم خصوصی وتأمین فضاهای مورد 
نیاز مشابه واحدهای مسکونی معمولی مورد توجه قرار گرفته است و 
همه واحدهای اسکان موقت با این نگرش طراحی شده اند که حداکثر 
آرامش و آسایش آسیب دیدگان بعد از سکونت در این واحدها تأمین 
شود. این واحدها به گونه ای طراحی شده اند که دست کم برای مدت 
دو سال قابل سکونت باشند و بعد از اتمام دوره اسکان موقت برخی از 
آنها قابلیت گسترش و تبدیل به سکونت گاه دائمی دارند.  »مقاومت 
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در برابر حوادث غیرمترقبه همچون ســیل، زلزله وآتش سوزی«از 
مهمترین ویژگی  طرح هایی اســت که روز گذشته به منظور ساخت 
ســکونت گاه های موقتی در دوره پســا زلزله رونمایی شــد؛ این در 
حالی اســت که عمده این ایده ها با قابلیت »برپایی ساده بدون نیاز 
به جرثقیل و نیروی متخصص« طراحی شــده اند؛ »استفاده از پنل 
خورشیدی برای تأمین انرژی گرمایشی مورد نیاز در این واحدها« از 
دیگر ویژگی ها و مزیت های برخی ایده های معرفی شده برای اسکان 
موقت پسا زلزله در روز گذشته است. این ایده ها همچنین در عمده 
موارد قابلیت »نصب انشعابات ضروری همچون آب و برق را در درون 

واحد« برای هر خانوار به صورت مجزا دارا هستند.
»طراحی داخلی مشابه واحدهای مسکونی« به معنای جداسازی 
فضاهای داخلی وهمچنین درنظر گرفتن امکانات سکونتی همچون 
آشپزخانه، سرویس بهداشتی و. . . برای هر واحد از دیگر ویژگی  این 
طرح ها است. در برخی از این طرح ها سکونت گاه های موقتی »مبله« 
با هدف تأمین رفاه حداکثری برای آسیب دیدگان ایده پردازی شده 
است. »توجه به معماری داخلی و نیازهای روانی افراد« از مهم ترین 
ویژگی های بارز طرح های ارائه شــده است؛ در برخی از این طرح ها 
»امکان تأمین فضای سکونتی تا 90 مترمربع« برای هر خانوار فراهم 
شده است و برخی از این واحدها برای »سکونت چند ساله« طراحی 
شده اند؛ »سهولت در انبارسازی و حمل و نقل سریع وآسان« از دیگر 
ویژگی های سکونت گاه های موقتی معرفی شده است؛ همچنین در 
عمده این ایده ها، یک قابلیت مهم مبنی بر »امکان جمع آوری مجدد 
و نصب در مکان دیگر« به فراخور رفع نیاز در محل اولیه و ایجاد نیاز 
در منطقه ای دیگر درنظر گرفته شده است؛ برآورد هزینه ای برخی از 
ایده ها به  طور میانگین معادل هزینه طراحی و ساخت 5/ 2 دستگاه 
کانکس حدود 5/ 2 متری در 7 متری با مصالح مشابه است.برخی از 
طرح هایی که روز گذشته به عنوان نسخه پیشنهادی اسکان موقت 
ارائه شــد طرح های »مدوالر« با قابلیت »ترکیب و ایجاد فضاهای 
بزرگ تر« در آینده هســتند؛ همین ویژگی باعث می شود بتوان از 

واحدهایی که برای اسکان موقت پسا زلزله احداث شده اند بعد از اتمام 
دوره اسکان موقت، به عنوان مسکن دائم استفاده کرد.

عمده نسخه های پیشنهادی برای اسکان موقت پسا زلزله از طریق 
»اتصاالت ســریع ومطمئن« مقاوم سازی می شوند و برخی از آنها از 
قابلیت »رگالژ در ارتفاع در ســطوح ناهمــوار« برخوردارند. »عدم 
نیاز به زیرسازی حرفه  ای« در عین زیرسازی مقاوم و ایمن، از دیگر 
ویژگی های ســکونت گاه های موقتی در ایده های مطرح شده است؛ 
این سکونت گاه ها همچنین در برابر »باد و باران، سرما وگرما« مقاوم 
بوده و در عمده آنها فضاهای ســکونتی »ایزوله« فراهم می شــود؛ 
همچنین طرح های ارائه شــده برای ساخت سکونت گاه های موقت 
عمدتاً »قابل استفاده مجدد« هستند و ازسوی دیگر در برخی از آنها 
از »مصالح پایدار و قابل بازیافت« استفاده می شود. ایده های برگزیده 
با عنوان طرح »خانه های تاشو«، »کانکس های مناسب سازی شده«، 
»واحدهای اســکان موقت مخصوص مناطق ســرد وکوهستانی«، 
»کانکس دو طبقه«، »طرح مســکن موقتی کاشــانه«، »کانکس 
کتابی«، »خانه های مدوالر« و »خانه های نیمه استوانه ای«، قرار است 

پس از انجام اقدامات تکمیلی و ترکیب ایده ها به تولید انبوه برسد.
هر چند طراحی این ایده ها برای بهبود روش های اســکان موقت 
در دوره پسا زلزله یا دوره بعد از وقوع سایر حوادث غیرمترقبه شرط 
الزم به منظور تأمین آرامش و ایمنی آسیب دیدگان است اما صرف 
طراحی این ایده ها شرط کافی محسوب نمی شود، بلکه اجرای این 
ایده ها و عملیاتی سازی آنها در وهله بعد نیازمند همکاری و مشارکت 
گسترده همه دستگاه های مرتبط با موضوع مدیریت بحران در دوره 
پســا زلزله یا دوران بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه در مرحله اسکان 
موقت اســت؛ در این زمینه همکاری بنیاد مسکن به عنوان مجری 
اصلی اسکان موقت آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه و سازمان هایی 
همچون سازمان مدیریت بحران و سازمان هالل احمر کشور از شروط 
اصلی برای کمک به انبوه سازی و رواج استفاده از این سکونت گاه های 

موقت، در مناطق آسیب دیده است.

 جزییات 8 طرح معماری برگزیده برای اسکان موقت و دائم پس از زلزله

ویژگیجنس سازهنام طرح

مقاوم در برابر حوادث غیرمترقبه، برپایی ساده، برخوردار از پنل خورشیدی، نصب ساندویچ پانل – فایبر سمنتخانه های تاشو
انشعابات در داخل واحد

کانکس های مناسب سازی 
طراحی داخلی مطلوب و جداسازی فضاهای داخلیکانکسشده

سکونت های مخصوص مناطق 
توجه به معماری داخلی و نیاز روانی افرادساندویج پانل pvcسرد و کوهستانی

امکان تأمین فضا تا 90 متر مربع، مناسب برای اقامت چندساله، استفاده از مصالح کانکس و پوشش چادرکانکس دوطبقه
پایدار و قابل بازیافت

قوطی های نورد، سنگ و گچ و خانه های نیمه استوانه ای
سایر مصالح در دسترس

سهولت انبارسازی، قابلیت جمع آوری و نصب در مکان دیگر و هزینه معادل 2,5 
دستگاه کانکس 2,5 متر در 6 متر

مصالح بومی مانند نی، کاهگل کاشانه
مدوالر بودن با قابلیت ترکیب و ایجاد فضای بزرگترو سازه های فلزی

اتصاالت سریع و مطمئن، عدم نیاز به زیرسازی حرفه ای، امکان رگالژ در ارتفاع، کانکسکانکس کتابی
مقاوم در برابر باد و طوفان و قابل استفاده دوباره و برخوداری از عایق حرارتی

پروفیل ناودانی و مواد خانه های مدوالر
مصالح پایدار و قابل بازیافتبازیافتی
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  شگفتی های معماری ایرانی؛ از ماسوله تا ابیانه
تصمیم داریم در ســال جدید به معرفی معماری ایرانی بپردازیم و در هر شــماره از ماهنامه دنیای نما و پنجره برخی از 
شاهکارها و شگفتی های معماری ایران را معرفی کنیم. هدف نه فقط آشنایی با شهرها، روستاها و سازه های معماری بلکه 
شــناختی دقیق تر با معماری ایرانی در اقلیم های مختلف است، چه اینکه ناآگاهی نسبت به ظرفیت های معماری و شرایط 
اقلیمی شهرها و روستاهای ایران باعث از دســت رفتن و غفلت از میراثی کهن شده و هویت خویش را از دست می دهیم. 
بی گمان انتخاب ماسوله در شمال و ابیانه در مرکز ایران می تواند یک نقطه شروع باشد، اما تردیدی وجود ندارد که به مصداق 
آنکه »همه ایران ســرای من است«، می توان در جای جای این سرزمین آریایی اثری قابل تحسین و تأمل از هنر ایرانیان در 

صنعت ساختمان و شهرسازی را پیدا کرد. پس معرفی جاذبه ها و شگفتی های معماری ایرانی از شما و انتشار گزارشی از 
این زیبایی ها با ما. پرده اول نمایش شگفتی های معماری ایران به معرفی روستای ابیانه در استان اصفهان اختصاص 

دارد و پرده دوم به شهر ماسوله در اســتان گیالن. با این توضیح که به رسم امانت داری رسانه ای 
یادآور می شــویم که این گزارش انتخابی از مقاالتی است که توسط پژوهشگران و محققان 

به قلم تحریر درآمده اســت. منبع گزارش روستای ابیانه، پایگاه رسمی انجمن مفاخر 
معماری ایران است و معرفی شهرماسوله برداشتی آزاد از مقاله ای است با عنوان 

ماسوله، نمادی از معماری پایدار. بخوانید:
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تلفیق معماری ابیانه با طبیعت
خانه هــای ابیانه بــر روی دامنه 
شمالی دره و با شــیب نسبتاً تندی 
بر بستری از سنگ های رسوبی سبز 
رنگ بنا شده اند.خانه ها از خاک سرخ 
منحصر به آن محل ساخته شده و با 
اسلوب ســاختمانی ویژه محلی و در 
یک سطح محدود به صورت پلکانی 
و مســلط بر یکدیگر قرار گرفته اند.
بر باالی خانه ها کوه ســنگی زیبایی 
دیواره شمالی ده را تشکیل می دهد 
که برای هر تــازه واردی جلب توجه 
می کند. در ابیانه اغلب ساختمان ها 
دو و سه طبقه و مکعب شکل هستند. 
مشــخصه بارز و متفــاوت ابنیه این 
روستا با روســتاهای نواحی مرکزی 

ایران ، برون گرا بودن ساختمان هاست که باعث تفاوت شاخص این روستا از بافت اقلیمی مجاورش و شباهت یافتن به ساختمان های سنتی 
برون  گرا در ساحل خزر و کوهپایه های اطراف آن شده است.

حکایت سنگ، خشت و تیرهای چوبی

اغلب ساختمان ها از سه طرف و در بطن طبیعت محصور شده اند ،این 
امر از لحاظ فراهم کردن شرایط آسایش در داخل بنا بسیار مناسب است. 
زیرا سطح تماس ســاختمان با خارج به حداقل رسیده و دمای داخل 
ساختمان در فصول سرد و یا گرم با محیط خارج کمتر تبادل می شود.
همچنین دیواره های ضخیم خشــتی همانند یک خازن حرارتی مانع 

نوسان زیاد حرارت در طی شبانه روز می شود.
اســتفاده از نورگیر سقفی در این روستا بســیار متداول است. زیرا 
بازشوها اغلب فقط در یک سمت ساختمان واقع می باشند، لذا جهت 
تأمین نور و تهویه دو طرفه و عمودی ، نورگیر سقفی مناسب و ضروری 
می باشد.  در این روســتا مصالح مورد استفاده ، سنگ الشه و خشت و 
تیر چوبی است. جهت کرسی چینی از سنگ الشه ، دیوارها از خشت و 
سقفها ، بالکن ها و ستون ها از تیر چوبی استفاده می شود. از آنجایی که 
در اطراف روستا درخت زیاد وجود دارد ، نیازی به زدن طاقهای قوسی 

که از لحاظ اجرا نسبتا مشکل است ، نمی باشد 
وبا تیرچوبی، تخته وکاهگل ، بامهای مسطح 
سریعا اجرا می شود. جهت اندود سطح خارجی 
ساختمان ها از دو نوع خاک ، یکی خاک قرمز 
و دیگری خاک زرد اســتفاده می شود.خاک 
قرمز دارای اکســید آهن اســت و در مقابل 
رطوبت و بارندگی مقاومت نسبتا خوبی دارد 
و لذا روی سطح بام را با یک الیه از مخلوط این 
گل با کاه می کشند.سطح خارجی دیوارها را 
نیز با همیــن گل اندود می کنند .خاک زرد در 
مقابل نفوذ رطوبت و بارندگی ضعیف اســت.
ولی جهت زیبایی بر روی دیوار خارجی بعضی 
از ســاختمان ها از این اندود استفاده می شود. 
همانند بودن خانه ها در پیروی از شکل مربع، 

همســانی پنجره های مشــبک با بهره گیری از فرم هندسی مکعب و 
ترکیب حجم ها در ســاختار کلی معماری ابیانه نقشــی انکار ناپذیر 
اســت ، این هنر وامدار معماران بی نام و نشان ایرانی است که با وجود 
موقعیت جغرافیایی خاص منطقه ، نمایش و نمود جمال را به شــهود 

اهل دل رسانده اند.
در کوچه های پرپیچ و تاب ابیانه هیچ بن بستی وجود ندارد و ساباط ها 
به جذابیت آن می افزایند.در پناه سایه ســارها ؛ انحناها و شبکه های 
آجری در فضای بیرونــی و پنجره ها که در گویش محلی پیکل نامیده 
می شوند ، سد نیرومندی در برابر هجوم سرماست . پیچ و تاب و چرخش 
کوچه ها برای شکستن باد و پیشــگیری هوشمندانه در جلوگیری از 
تاخت و تاز دشــمن و دفاع جانانه در برابر آنهاســت. خاک سرخ ابیانه 
هرچه بیشتر باران بخورد مستحکم تر می شود. هم آغوشی خشتهای 
متراکم که عامل انتقال نیرو و چوب که عنصری مقاوم در مقابل کشش 
اســت تا در برابر زلزله پایداری بیشتری نشان 
دهد و در عین حال از انقباض و انبساط به جهت 
تغییرات جوی زمســتان و تابستان جلوگیری 
می کند. خانه ها اتاقهای متعدد دارند، ایوانها که 
به چشم انداز وسیع باغ ها گسترده شده طراوت 
باغ را به داخل می کشاند. تابستان نشین در طبقه 
اول و زمســتان نشین که اتاقی کامال بسته و در 
طبقه همکف و گاهی طبقه اول است. خانه های 
چهارصفه که دارای دو یا سه طبقه اند یادگار عصر 
صفویه اند و از تقاطع دو داالن چلیپایی تشکیل 
شــده اند ، اتاقها در چهارجهت قــرار دارند و از 
نورگیر وسط روشنایی می گیرد. درب خانه های 
قدیمی ، چوبــی و دارای دو کوبه زنانه و مردانه 
است.سردرها اغلب یادگار عصر صفویه می باشد.



 ۹7
اه 

دم
ردا

/ خ
ت 

هش
دیب

-ار
ه ۹

مار
- ش

وم 
ل د

سا
 -  

ره
نج

 و  پ
نما

ی 
نیا

ه  د
نام

ماه

55

ی
یران

ی ا
مار

مع

 این خاک معجزه می کند
در ساخت بناهای روســتا کاًل ازدونوع مصالح با 
قابلیتهای فنی متفاوت استفاده شده است. گروه اول 
مصالحی مانند ســنگ و خشت که بیشتر به عنوان 
عناصر ســازه ای عمودی در دیوار ها، جرزها و غیره 
استفاده می شود) در ساخت پی های بناها سنگهای 
طبیعی کوه مورداستفاده قرار می گیرد( و گروه دوم 
انواع چوب که بعنوان عنصر کششی در سقفها و سردر 
بازشوها و موارد مشابه مورد استفاده قرار می گیرد. 
چوبهــای مورد نیاز را از درختــان کبوده، تبریزی، 
چنار، صنوبر، شاخ و برگ بید، نی و مانند آنها بدست 
می آورند. برای اندود درون و بیرون ســاختمان ها 
نیز از مالت خاک قرمز و کاه اســتفاده می کنند  که 
به دلیل چرب بــودن جنس خاک، دوام خوبی دارد 
و مانع نفوذ رطوبت می شــود. خاک زرد )هوک زرا( 
و خاک سفید )هوک اســپی( نیز برای اندود مورد 
اســتفاده قرار می گیرد اما دوام خاک قرمز را ندارد. 
شکل طبیعی منطقه ای که روســتای ابیانه در آن 
قرار گرفته به گونه ای است که اجازه هر فرم ساخت 
و ساز را نمی دهد. اکثر بناها به دلیل اینکه در دامنه 

صخره ای تپه واقع شده اند، فاقد حیاط می باشند.

درس هایی از معماری ابیانه

در معماری و تقسیم فضاهای داخلی نیز اقلیم کاماًل مورد توجه بوده و 
برای جلوگیری از اتالف انرژی در فصول سرد وگرم سال تدابیر مختلفی 
در نظر گرفته شده است. استفاده از دیوارهای بیرونی با مصالح خشتی 
به ضخامت زیاد، اندود کاهگل دیوارها و بام، سقف های چوبی و استفاده 
از گیاه چــزه بعنوان عایق رطوبتی و حرارتی بر روی آن، چند عملکرده 

بودن فضاهای داخلی ، مانند فضاهای زمستان نشین و تابستان نشین 
و همچنین اســتفاده از روزنه های کوچک جهت نورگیری، از دیگر راه 
حل هایی است که به معماری این روستا هویتی ویژه می بخشد. درب ها 
و پنجره ها همه از چوب ســاخته شــده اند و در ساختمان های قدیمی 

کارهای گره چینی بسیار ظریف و زیبایی به چشم می خورد.
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ماسوله
شهر خانه های پلکانی ایران

حکایت بالکن ها و پنجره ها

شهر ماسوله در غربی ترین قسمت گیالن قرار گرفته است.منطقه ای 
که ماســوله در آن واقع شده است منطقه ای کوهستانی است. ماسوله در 
دامنه کوهی با شیب زیاد قرار گرفته است.عالوه بر شیب شمال-جنوبی 
دو شیار نیز شیب شرقی-غربی به شهر داده اند. ارتفاع از بلندترین نقطه تا 
پایین ترین قسمت آن حدود 100 متر می باشد. تعداد خانه ها در این شهر 
حدود 700 خانه می باشد و قدمت آن تقریباً به قرن9 می رسد. ماسوله بین 
دو شــهر رشت وزنجان واقع شده است که شهر رشت دارای اقلیم معتدل 
ومرطوب وشــهر زنجان دارای اقلیم سرد می باشد. بنابراین اقلیم ماسوله 

تلفیقی از این دو اقلیم است. ماسوله زمستان های بسیار سرد وتابستان های 
معتدل دارد.در عین حال آفتاب تابستانی آن سوزنده است. درماسوله نیز 
مانند سایر شهرهایی که در منطقه ای کوهستانی واقع شده اند بافت شهری 
به صورت پلکانی و مطبق می باشد. از آنجا که در مناطق معتدل ومرطوب 
بهترین راه حل جهت تنظیم شرایط محیطی استفاده از جریان باد وتهویه 
هوا می باشد بهترین مورفولوژی معماری با فرم برون گرا است. در این فرم 
جهت تأمین آسایش انسان ساختمانها را تا حد ممکن در ارتفاع بلندتر از 

سطح زمین واز دو یا چهار طرف باز وبه صورت برون گرا می سازند.

وجود بالکن ها به عنوان فضای زیســتی 
که باعــث تلفیق فضای داخلــی با فضای 
خارجی ساختمان شــده است وهمچنین 
پنجره های بزرگ درنمای ساختمان همگی 
دال بر برون گرایی معماری ماســوله است. 
در ماسوله نیز مانند سایر شهرهایی که در 
منطقه کوهستانی واقع شده اند بافت شهری 
در قسمت پایین دره قرار نمی گیرد چون در 
هنگام شب هوای سرد که سنگین تر است 
به پایین دره نفوذ می کند وهمچنین در این 

قسمت از دره خطر سیل وجود دارد. از طرف 
دیگر سمت شمالی کوه همواره در سایه قرار 
دارد وبسیار سرد است و باعث عدم آسایش 
ساکنین می گردد . همین طور قسمت باالی 
کوه نیز به دلیل شدت زیاد باد وعدم وجود 
حصار برای کنترل آن برای اســتقرار بافت 
شهری مناسب نمی باشد. بهترین قسمت 
برای استقراربافت شــهری وسازگاری هر 
چه بیشــتر با شرایط زیســت محیطی در 
قسمت وسط کوهپایه و در سمت جنوبی آن 

است. جهت بناهای مختلف با جهت شیب 
طبیعــی زمین هماهنگــی دارد به همین 
دلیل بخشی از بناهای شــهر رو به جنوب 
وتعدادی نیز رو به جنوب شرقی است.جهت 
گیری شهر ماسوله با زمستانهای بسیار سرد 
وتابستانهای معتدل در بخش جنوبی کوه 
برای دریافت هر چه بیشــتر آفتاب جهت 
گرمایش در زمستانهای برفی وسرد ماسوله 
نشان دهنده تاثیر شرایط زیست محیطی 

در شکل گیری بافت شهری آن می باشد.
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داستان سنگ خشت و چوب
مصالح : مصالح استفاده شــده  درقسمتهای مختلف بنا متفاوت وترکیبی از سنگ خشت وچوب است که 
همگی بوم آورد)محلی( است. ایستایی بنا، بر روی یک قطعه سنگ یکپارچه است. معماران محلی هیچ گاه 
سنگ یکپارچه را نمی شــکنند چون درون آن منابع طبیعی آب وجود دارد و به همین دلیل ساختمان ها با 
شیب طبیعی زمین در دو یا سه طبقه ساخته شده اند که هم سازگاری معماری را با توپوگرافی طبیعی محیط 

نشان می دهد وهم نوعی دید منظر بسیار عالی را برای افراد در همه طبقات وفضاها فراهم می کند.
از نوعی خاک خاکستری رنگ که در محیط وجود دارد و فوش نامیده می شود نیز به عنوان عایق حرارتی و 
رطوبتی استفاده می شود.نکته جالب اینجاست که این خاک هر چه بیشتر پا بخورد عایق تر می شود به همین 
دلیل استفاده ساکنین از بام های خانه ها به عنوان مســیر رفت وآمد عمومی به عایق تر شدن بام ساختمان 

کمک می کند.
سازه: دیوارها معموالً تا طبقه اول باسنگ الشه اجرا می شوند وپس از سنگ الشه از خشت با ابعاد 30*30*8 
سانتی متر برای ادامه دیوار استفاده شده است وبعد از آن نیز تا زیر سقف دوباره از سنگ الشه استفاده کرده اند. 
در فواصل مختلف )حدود یک متر( و برای پخش نیروهای وارده از ســقف به پایین به طور یکنواخت از کالف 
بندی یا به اصطالح محلی چوب بست استفاده شده است ونوع چوب به کار رفته در آن مازو می باشد. پس از آن 
که دیوار چینی به پایان رسید بر روی دیوارهای عمود بر مسیر تیرهای اصلی وحمالی به نام جیرین از چوب 
مازو موازی با مسیر قرار می گیرد. تیرهای اصلی ضخامتی حدود 40 سانتی متر دارند. دلیل آن این است که 
این تیرها در دیوار نما قرار نمی گیرند وجود تعداد زیاد بازشوها است که باعث می شود این دیوار قابلیت باربری 
نداشته باشد. از تیرهای دیگری در نزدیکی دیوارها وموازی با جیرین به نام کلیله جهت کمک به توزیع نیروها 
کمک گرفته می شود.در برخی مواقع وقتی عرض اتاق زیاد تر می شود از دوجیرین استفاده می شود. بر روی 
جیرین تیرچه هایی به نام ورده به فاصله 20 الی 30 سانتی متر و از چوب راش که از جنگلهای همان محل به 
دست می آید استفاده می شود. بر روی تیرچه ها تخته کوبی یا دارچین می کنند. دارچین قطعه قطعه کردن 
چوبها مثل هیزم اســت. در نهایت بر روی تخته ها سرخس وحشی گذاشته می شود که در اصطالح محلی به 
آن خرف می گویند. این گیاه را در تابستان جمع آوری وخشک می کنند. دوام آن پس از خشک شدن افزایش 
پیدا می کند. این گیاه به عنوان عایق رطوبتی عمل کرده ومانع جذب ونفوذ آب به فضای داخلی در ساختمان 
می شود. آخرین متریال پوشش سقف گلی به نام فوش است که بر روی سرخس ها ریخته می شود که به کمک 

فوش شیب مالیمی را در سقف برای دفع آب باران ایجاد می کنند .
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درسهایی از معماری ماسوله 
با توجه بــه تعاریف واصــول معماری و 
شهرسازی پایدار می توان نتیجه گرفت که 
ماسوله به دالیل زیر دارای طراحی معماری 
و بافت شهری پایدار و منطبق بر اصول زیست 

محیطی است:

1    اســتقرار بافت شــهری در قسمت 
میانی کوهپایه متناســب با شرایط اقلیمی 

منطقه
2    جهت گیری شهر به سمت جنوب 
وجنوب شرقی متناســب با شیب طبیعی 
زمین بدلیل استفاده هر چه بیشتر از گرمای 
خورشید در زمستانهای سرد وبرفی ماسوله
3    بافت شــهری مطبق )پلــه کانی(.

تراکم زیاد وگســترش خانه ها در ارتفاع با 
حداقل مساحت هماهنگ با شیب طبیعی 

زمین
4    شکل گیری مســیرهای ارتباطی 
شــمالی-جنوبی بیــن فضاهای شــهری 

متناسب با توپوگرافی طبیعی زمین
اســتفاده از مصالح بومــی مانند چوب-

خشت-سنگ های طبیعی و... در معماری 
وسازه

5    طراحی فضاهای زیستی تابستانی 
)تاالر( وفضای زیســتی زمستانی)سومه( 

جهت استفاده در فصول مختلف
6    عــدم وجــود آلودگی هــای هوا، 
آلودگی هــای صوتی وســایر آلودگی های 

زیست محیطی
7    اســتفاده از منابــع طبیعی مانند 
چشــمه های طبیعی آب جهت تأمین آب 

مصرفی شهروندان
8    طراحی سقف شیبدار با شیب مالیم 

جهت دفع آب باران ورطوبت ناشی از آن
9    وجود عایق های حرارتی برای مقابله 
باسرما در فصول سرد و عایق رطوبتی برای 

جلوگیری ازنفوذ باران
10    استفاده از شیارهای طبیعی کوه به 

عنوان کانالهای دفع فاضالب شهری
نتیجه اینکه شهر ماسوله از نظر هماهنگی 

معماری با محیط طبیعی و جغرافیایی خود، 
بی نظیر بوده و طی شماره 1090 در فهرست 
آثار ملی به ثبت رسیده است. ازاین رو حفظ و 
نگهداری و تماشای این مجموعه در وضعیت 
کنونی و آینده از اهداِف به ثبت رســیدن و 
محافظت از این شــهرک قلمداد می گردد. 
ولی این شهرک هم اکنون رویارو با مسائلی 

مانند ریزش ســنگ، ســیل، رانش زمین، 
زمین لرزه، تصرف به منظور توسعه عمرانی 
و انسانی و تخریب و … می  باشد، که احتمال 
خطر را در این ناحیه به حداکثر می  رســاند 
و با توجه به اینکــه در 10 کیلومتری باالتر 
از ماســوله جدید، ماســوله قدیم با آثار و 
بازمانده های انســانی از قبیل سنگ کوره 
و … در منطقه ای گســترده پراکنده شده 
است که جزء آثار باستانی به شمار می آیند. 
زبان مردم ماسوله، تالشی است. هم جواری 
خانه ها شاخص ترین ویژگی های معماری 
ماســوله اســت. این هم جواری به گونه ای 
شکل گرفته که خانه ها را زنجیروار و به هم 
پیوسته در امتداد شیب طبیعی زمین قرار 

داده است.
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راز خانه های آینده با شیشه های هوشمند

حدود یک سوم انرژی یک ســاختمان از طریق پنجره ها هدر می رود. به همین دلیل در سال های اخیر تالش برای کاهش 
مصرف انرژی در ســاختمان ها بر روی پنجره ها متمرکز شده اســت. مطالعات زیادی برای یافتن روش های ذخیره انرژی 
صورت گرفته و نیاز به ذخیره انرژی باعث شده تا انواع جدیدی از پنجره های شیشه ای در ساختمان ها به  کار برده شود. این 
تکنـــولوژی کاربردهای فراوانی دارد، به عنوان مثال شیشه ای را تصور کنید که قابلیت تغییــــر از حـالت شفـاف به 
حالـت مات، توسـط یک کلید را داشته باشـــد. در صنعت ساختمان سـازی می تــوان از این شیشـــه برای پنجره های 
نمای ساختمان، سرویس های بهداشتی، پنجره های فروشگاه ها و آسانسور استفاده کرد. با وجود اینکه استفاده از این شیشه 
هنوز در ایران متداول نشده، اما نمونه های زیادی در تمام دنیـــا وجود دارد و در کشور های پیشرفته جهت صرفه جویی در 
مصرف انرژی از این تکنولوژی استفاده می شود. پنجره های هوشمند موجود به کمک ما شتافته تا به طریق هوشمند به کنترل 
و بهینه سازی مصـرف انرژی در ساختمان ها و اماکن عمومی کمک کند. تصور کنید که در یکی از گرم ترین روزهای آفتابی در 
تابستان، نور خورشید مستقیمًا به اتاق شما می تابد و هیچ راه گریزی به جز استفاده از پنجره هایـــی با شیشه های دودی 
برای متعادل تر کردن گرما و نور اتاق در ساعات اوج تابش نور ندارید، اما این پنجره ها باعث کاهش میزان انتقال نور و کاهش 
میدان دید در دیگر ساعات روز می شوند که برای جبران این کمبود نور می بایــــست از سیستم روشنایی استفاده کرد، 
همچنین شیشه های دودی با توجه به مکانیزم تیره کردن شیشه باعث جذب میزان بیشتـــری از حرارت در روز می شوند 

که خود دلیلــی بر افزایش نیاز به سیستــم سرمایشی است.

امروزه فناوری های مدرن تولید شیشــه تأثیر  شگرفی بر توسعه 
ساختمان ســازی در سراسر جهان داشته است. فناوری شیشه های 
هوشمند در ســال های اخیر، توســعه خیر کننده ای داشته است.

طبق گزارش ســاالنه صنایع ایــاالت متحد آمریــکا، تقاضا برای 
شیشه های هوشمند تا سال 2020 از مرز 3 میلیون مترمربع در سال 
خواهد گذشــت. تولید شیشه های هوشمند بر پایه چهار تکنولوژی 
کریســتال مایع، الکتروکرومیک، ذرات معلق و مواد ترموکرومیک 
استوار است. ارزش بازار جهانی شیشه های هوشمند در سال 2012 
در حدود 80 میلیون دالر رســید که در سال 2020 به 700 میلیون 
دالر خواهد رسید. ساختمان هایی را تصور کنید که پنجره های آن 
مجهز به شیشه هایی اســت که با توجه به شدت تابش نور خورشید 
تیره و روشن می شوند. فناوری شیشه هوشمند می تواند در روزهای 
گرم تابستان که نور آفتاب به داخل ساختمان وارد می شود و نیاز به 
استفاده از دســتگاه های خنک کننده و تهویه کننده هوا را افزایش 
می دهد به صورت هوشــمند تاریک شود و از انعکاس نور جلوگیری 
کند و در عوض در فصول سرد ســال دوباره به حالت اول بازگردد و 
شفاف شــود.این فناوری، تأثیر  خیره  کننده ای بر مدیریت مصرف 
انرژی، در جهت کاهش مصرف ســوخت های فسیلی در ساختمان 
دارد. پنجره ها نقش اصلی را در کنترل نور ورودی به داخل ساختمان 
و میزان انرژی مورد نیاز ایفا می کنند. ضرورت کنترل انرژی هنگامی 
مشهودتر می شود که ســطح وسیعی از ساختمان با شیشه پوشیده 
شــود که اغلب در این شرایط، امکان حفظ گرمای محیطی مناسب 
و ذخیره ســازی معقول انرژی به طور همزمان با مشــکالتی همراه 
می شــود. با پیشــرفت تکنولوژی در عصرحاضر، تالش محققان بر 
تولید شیشه هایی با خاصیت پخش نور بسیارکم، جهت استفاده در 
ســاختمان هایی با کاربری تجاری متمرکز شده است، به طوری که 
می توان با فراهم سازی امکان ورود انرژی خورشید به داخل ساختمان 
و ممانعت از فرار گرمای داخل ساختمان، مصرف انرژی را به میزان 
قابل توجهی کاهش داد؛ چنین شیشه هایی قابلیت ممتازی در ورود 

نور به داخل بنا داشته و محافظ خوبی در برابر شرایط جوی به شمار 
می روند.

تکنولوژی ساخت شیشه به مرحله ای از کمال رسیده که طراحی و 
تولید انواع شیشه را با لحاظ کردن توأمان خواص پخشی، انعکاسی، 
جذبی و شفافیت جهت دستیابی به شرایط ایده آل و پاسخگویی به 
خواسته های مختلفی همچون کنترل نور روز و درجه حرارت مناسب، 
امکان پذیر کرده است. شیشه های هوشمند عالوه بر تأمین روشنایی 
روز دارای کیفیت های دیگری همچون کنترل خورشیدی، آسایش 
و راحتی از لحاظ دما، محافظت از گرمای تابستان و سرمای زمستان  
با مشــخصه هایی همچون قابلیت بازیافت، دوام پذیری، عدم نیاز به 
پاکیزه نمایی، محافظت از رنگ پریدگی تدریجی اشیای داخل منازل 

در مقابل نور خورشید و... هستند.
سابقه شیشه هوشمند

سابقه شیشــه های هوشمند کریستال مایع و فیلم آن به 1990-
1994 باز می گردد و کاربرد تجاری و امروزی آن از ســــال 2001 
صورت پذیرفت. مشخصات فیزیکی، عایق صوتی و قابلیت محیطی 
مناســب این نوع شیشــه ها )ضخامت های 25-4 دهم میلی میتر( 
سبب کاربرد زیاد در صنایع ساختمانی وسالن های اجتماعات شده 
است. امروزه شاهد اســتفاده از این شیشه ها در خودروهای سواری 
و اتوبوس های بین شهری نیز هستیم. امروزه شیشه های هوشمند 
دارای کاربرد متنوعی در صـنایع ساختمانی، بیمارستانــــی، لوازم 
خانگی، تزئینات و خـــــودرو بوده که نباید آنرا با شیشـــــه های 
محدود کننده اشعه های خورشــیدی )IR Cut, UV Cut( اشتباه 
گرفت. اساس کار PDLC استفاده ازهم جهت سازی کریستال های 
مایع و جلوگیــــری از پراکندگی نور است که تا 80 درصـد دارای 
عبــــور نور مرئی هستنــد. با این سیستــم می توان میـــلیون ها 
دالر در گرمایش و ســرمایش و نورپردازی فضاها صرفه جویی کرد. 
در حال حاضر پنجره های هوشمند در بسیاری از ساختمان ها به کار 
گرفته می شوند.این پنجره ها مصرف انرژی را کاهش می دهند؛ برای 
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این کار، پنجره ها ســـرمای درون خانه را حفظ کـــرده و مقدار نور 
ورودی به داخل را کنترل می کنند. یکی از موارد مصرف این پنجره ها 
در موزه ها است، جایی که ورود بـــیش از حد نور خورشید می تواند 

موجب آسیب دیدن اشیاء قیمتی شود.
انواع شیشه های هوشمند

شیشــه های نانو و کریســتال: یکی از روش های ســاخت 
شیشــه های هوشمند تکنولوژی کریســتال مایع است. در این نوع 
شیشه هوشمند، شیشـــه نور مستقیم خورشید را پراکنده کرده و 
تا 98 درصد اشــعه ماوراء بنفش و مادون قرمز را حذف می کند. این 
تکنـــولوژی بر اساس پخش کنتــــــرل شده نور از طریق نیروی 
الکتریــکی عمل می کند. تکنولوژی تولید شیشــه های هوشمنـد 
همچــون تکنولوژی تولیــد تلویزیون های LED و مانیتـــور های 
کامپیوتر های شخصــــــی بوده و این شیشه های هوشمنــــــد 
متشکل از کریستال مایع احاطه شــده توسط یک زمینه پلیمری، 
ساندویچ شده بین دو عدد الیه  هادی می باشـــــــد. هنگامی که 
نیــروی الکتریکی وجود ندارد مولکول های کریســتال مایع دارای 
وضعیت تصادفی و رندوم هســتند که به دلیل پراکندگی نور شیشه 
حالت مــات دارد و با برقراری جریان الکتریکی مولکول ها هم جهت 

شده و شیشه شفاف می شود.
شیشــه های آفتابگیر: مفهوم شیشــه های ضــد آفتاب در 
ساختمان به این معناست که این شیشه ها می توانند از جذب گرمای 
نامطلوب ناشی از تشعشــع پرتوهای نور خورشید پیشگیری کنند. 

بیشتر شیشه ای که در ساختمان استفاده می شود، در جبهه بیرونی 
ساختمان قرار می گیرد و از این رو، کنترل نور و حرارت وارد شده به 
بنا از این راه انجام شده و شیشه ها نقش بسیار مهم و پررنگی در پایدار 
بودن )زیست محیطی( ساختمان ایفا خواهند کرد. تحقیقات انجام 
شده در راستای بهبود کیفی شیشه ها، با بهره گیری از فناوری نانو، 

مشتمل بر چهار تصمیم کاربری است.
نخست، پوشش هایی به شکل فیلم های بسیار نازک که به طیف 
خاصی از امواج حساسند، چنین پوشش هایی، این پتانسیل را برای 
شیشه فراهم می آورند تا بسامدهای ناخواسته فروسرخ )که سبب گرم 
شــدن فضا می شوند( را فیلتر کرده و از ورود آنها به داخل ساختمان 
پیشگیری کنند. اگر چه این رویکرد سبب می شود ساختمان، انرژی 
گرمایی کمتری از نور خورشــید دریافت کند، اما این نگرش، نوعی 

نگرش منفعالنه قلمداد می شود. 
به عنوان یک راهکار فعال، روش دوم مبتنی بر فناوری گرمافامی 
)ترموکرومیک( است که به وسیله آن، شیشه به گرما واکنش نشان 
داده و نوعی ســازوکار عایق بندی حرارتی را بر سر راه نور خورشید 
میســر می کند، در حالی که ساختمان از کســب نور کافی محروم 
نخواهد شــد. در حالت کلی، این سازوکار، مبتنی بر کسب نور کافی 

بدون کسب انرژی گرمایی است.
راهکار سوم، به نتیجه مشابهی اما با روش متفاوتی دست می یابد، 
در این روش که موسوم به فوتوکرومیک است، شیشه با افزایش جذب 
خود به تغییرات شدت نور واکنش نشان می دهد. روش آخر، استفاده 
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از پوشش های برق فام الکتروکرومیک است که در آن، شیشه به وسیله 
یک الیه از تری اکسید تنگستن یا اکسید نیکل، به تغییر ولتاژ ایجاد 
شده واکنش نشان می دهد. در این روش به محض لمس یک دکمه 

بر تیرگی شیشه افزوده خواهد شد.
ظهور فناوری نانو، زمینه ساز استفاده از نوعی شیشه برق فام نوین در 
ساختمان شد. اولین و مهم ترین وجه تمایز میان فرآورده های جدید و 
نمونه های قدیمی تر، در این است که در فرآورده های جدید، تنها فشار 
دادن یک دکمه برای ایجاد تغییر در میزان انتقال نور از شیشه و تغییر 
از وضعیتی به وضعیت دیگر کافی اســت و مانند نمونه های قدیمی، 
نیازی به برقراری دائم جریان الکتریکی )تا هنگامی که بخواهیم شیشه 
تیره بماند( نیست. به این معنا با فشار دادن یک کلید شیشه از حالت 
شــفاف خارج شده و با فشار دکمه دیگر به وضعیت قبلی بازمی گردد. 
از دیگر وجوه برتری نانو شیشه های آفتاب گیر امکان برقراری سطوح 

مختلفی از انتقال پرتوها به وسیله میزان متفاوتی از تیرگی است.

پنجره های آرایه های نانوسیمی پلی آنیلین
اخیراً دانشمندان، موفق به ساخت پنجره هایی شدند که در آن 
از ابرخازن ها استفاده شــده بود. این ابرخازن ها درون پنجره های 
الکترونیکی قرار داده شــده اند؛ پنجره هایی که قادر به تغییر رنگ 
هســتند.زمانی که تابش نور خورشید شــدید است، این پنجره ها 
نور را جذب کرده و در خود ذخیره می کنند، زمانی که ظرفیت این 
پنجره ها تکمیل شد، شیشه ها تاریک شــده و عبور نور را محدود 

می کند. با این کار مقدار نور ورودی به خانه و دمای آن تحت کنترل 
در می آید و از سوی دیگر انرژی ذخیره شده در آن را می توان برای 
استفاده در ادوات الکترونیکی دیگر نظیر نمایشگرهای تلویزیونی 
به  کار گرفت. با مصرف انرژی ذخیره شده در پنجره هوشمند توسط 
دیگر ادوات، خازن ها تخلیه شــده و دوباره با جذب نور خورشــید 
شارژ می شوند. این پنجره های هوشــمند از آرایه های نانوسیمی 
پلی آنیلین ســاخته می شوند که روی یک فیلم شفاف رسوب داده 
شــده اند؛ فیلم های شفاف، خود توســط الیه های رسانا پوشانده 
شــده اند. این نانوسیم ها به  وســیله یک ژل الکترونیکی پوشانده 
می شوند تا به  عنوان الکترود مورد استفاده قرار گیرند. دو الکترود به  
صورت ساندویچی دور هم پیچیده می شوند تا یک ساختار جدید 
ایجاد شــود. پلی آنیلین دارای ظرفیت باالیی است، و هزینه تولید 
آن اندک است، از دیگر مزایای این ماده، شفاف بودن و انعطاف پذیر 
بودن آن است. پارامتر انعطاف پذیر بودن بسیار مهم است، زیرا به  
راحتی می توان آن را به صورت رول درآورد و در ادواتی با اشــکال 
مختلف استفاده کرد، برای مثال می توان پرده هایی هوشمند تولید 
کرد. محققین در این زمینه بر این باورند که اگر این فناوری بتواند 
با هزینه کم به بازار عرضه شود، می توان از آن در حوزه های مختلف 

از خودروسازی گرفته تا ساختمان استفاده کرد.
شیشه های خورشیدی: نور خورشید مدت زیادی است که به 
عنوان منبع تولید الکتریسیته و جایگزینی برای سوخت های فسیلی 
مورد توجه بوده است. اما اخیراً محصوالت خورشیدی عالوه بر جذب 
انرژی خورشــیدی، دارای کاربرد تزئینی نیز شــده اند. شیشه های 
رنگی تشکیل شده از سلول خورشیدی، در مصارف خانگی و صنعتی 
کاربرد پیدا کرده است که نه تنها تولید کننده انرژی هستند، بلکه در 
رنگ های مختلف، کاربردهای تزیینی نیز در نمای ساختمان دارد. 
این محصول، پانل هایی چند الیه کدر تا نیمه شفاف، که به رنگ های 
نقره ای، برنزی، طالیی، تا رنگ های اصلی، قرمز، ســبز، و سرخابی 
است را شامل می شود که از پلی کریستال ها تشکیل شده اند. تفاوت 
رنگ آنان به دلیل تفاوت ضخامت در پوشش ضدانعکاس آنها است. 
به عنوان مثال در شیشه های تولید شده با این تکنولوژی، رنگ آبی 
دارای ضخیم ترین پوشــش ضدانعکاس است که مصرف انرژی آن 
بسیار کم است. نقره ای هم دارای نازک ترین پوشش است. که از نظر 
مصرف انرژی بهینه نیســت. این نوع می تواند در مواردی که نیاز به 

گرفتن کمتری از انرژی خورشید می باشد به کار رود.
شیشه های الکتروکروماتیک: دسته ای از شیشه های هوشمند 
از الکتروکروماتیک هــا بهره می برنــد. الکتروکروماتیک ها موادی 
هستند که رنگ آنها در اثر جریان الکتریکی تغییر می کنند. جریان 
الکتریسته با ایجاد واکنش شیمیایی ســبب تغییرات خصوصیات 
مواد می شــود و کاری می کند تا آنها نور را جذب یا منعکس کنند. 
امروزه از صنعت الکترونیک در ساخت این نوع از شیشه های پنجره 
استفاده می شود. نور خورشید به شیشه ها می تابد، اما از طرفی جریان 
الکتریکی برقرار شده، سبب می شــود تا یون ها از الیه ذخیره یونی 
به سمت الیه هدایت یونی حرکت کرده و به الیه الکتروکروماتیکی 
رجعت کنند و شیشــه را شــفاف ســازد. با قطع الکتریسته فرایند 
برعکس عمل کرده شیشه مجدداً تیره می شود. یکی از ویژگی های 
مواد الکتروکروماتیکی قابلیت تنظیم آنهاست به طوری که می توان 

شدت کدری آنها را با تغییر مقدار جریان تنظیم کرد. 
منبع: کافه ساختمان
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گسترش شهرنشــینی و افزایش جعمیت انسانی باعث 
تخریب محیط زیست می شود و این امر عواقب وحشتناکی 
را برای نسل بشر در پی خواهد داشــت؛ شاید باور کردن 
این موضوع سخت باشــد اما به نظر می رســد در نهایت 
آسمان خراش ها به داد ما خواهند رســید. باوجود این که 
استاندارد رسمی از آســمان خراش تعریف نشده است اما 
یک آسمان خراش باید بیش از 1۵0 متر ارتفاع داشته باشد. 
آســمان خراش ها با اهداف مختلفی مانند جذب گردشگر، 
نشانه شهری، ظهور مدرنیسم و محلی برای زندگی یا اقامت 

ساخته می شود.
جهان ما همواره در حال پیشــرفت است اما اکثر اوقات 
این پیشرفت ها به قیمت تخریب یا آسیب رساندن به جهان 

اطرافمان تمام می شود. گســترش شهرنشینی و بالیای 
طبیعی مانند آتش ســوزی منجر به از بین رفتن جنگل ها 
می شــود؛ از بین رفتن جنگل ها و محیط زیست می تواند 
وسعت بیابان ها را افزایش دهد. اما نگران نباشید که معمارها 
با سازه های شگفت انگیزشان به کمک انسان می آیند. طی 
یک مسابقه از مهندسان معماری کشورهای سراسر جهان 
خواسته شد تا طرح ها و ایده های خود را برای مقابله با بالیا و 
حوادث دنیای امروزی ارائه دهند. معمارهایی از سراسر جهان 
به بررسی مشکالت فعلی و آتی جهان ما پرداختند تا راه حلی 

برای آنها ایجاد کنند.
در ادامه با آســمان خراش های منحصر به فردی آشــنا 
می شویم که هدف از ساخت آنها تنها جذب گردشگر نیست.

 آسمان خراش های هوشمند و شهروندان آینده
معرفی 18 ابر آسمان خراش دنیای آینده از سوی سایت معتبر »ایوولو«ی آمریکا

01
  کشور ارائه دهنده طرح: انگلستان

می گویند کشور هنگ کنگ در آینده 
نزدیک تمام خودکار خواهد بود و 90 درصد 
کارهای اداری را ربات ها انجام خواهند داد 
و شهروندانش بیکار می شوند. این آینده 
شهری فرا ســرمایه داری است و برج های 
اداری کارایی خود را از دســت می دهند و 
خالی می شــوند. اما نیاز به مسکن در این 
کشــور همچنان وجود دارد. شهروندان 
آینده هنگ کنگ زمان بیشــتری را در 
خانه صرف می کنند و از آزادی خود لذت 
می برند و ســرگرمی های مردم تبدیل به 
فعالیت های اصلی آنها می شود. برآوردها 
نشــان می دهد چنین تغییری در الگوی 
شهروندان هنگ کنگی باعث کاهش جرم 
در فضاهای اداری و افزایش آن در فضاهای 
مسکونی خواهد شد. حاال دولت هنگ کنگ 
تصمیم دارد تا کاربری محیط ها و برج های 

اداری را تغییر دهد. چگونه؟
پیش بینی می شــود بانکــداری در 
هنگ کنگ در ســال 20۵0 میالدی کامال 
آنالین شود و بانک ها تصمیم دارند تا فضای 
اداری خالی شــده را به دولت برگردانند 
تا دولت این کشــور استراتژی جدیدی با 
عنوان توزیع دوباره مردم از سطح کشور 
را اجرا کند. طرحی ارائه شــده با عنوان 
خانه رویایی که براساس هوش مصنوعی 
و با استفاده از قدرت محاسباتی باال توسط 
معماران و مهندسان کامپیوتر توسعه داده 
خواهد شــد، نتیجه آن خواهد بود که به 
بهینه سازی محیط زیست توسط کاربران 
و شهروندان آینده کمک خواهد کرد، در 
حالی که کیفیت مناسب، انرژی، نور، تهویه 
و سرسبزی را برای ساکنان پایدار جامعه و 

رفاه فراهم می کند. 

آینده 
آسمان خراش ها 

در هنگ کنگ

بخش نخست

ده
ی آین

دنیا
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02

03
  کشور ارائه دهنده طرح: اردن

شهر دیترویت یکی از باالترین میزان 
جرم را در ایاالت متحده آمریکا داراست، 
به گونــه ای کــه دارای ۵ درصد جمعیت 
زندانیان در جهان است.عالوه بر افزایش 
هزینه ســاالنه هر زندانی، افزایش تعداد 
زندانیان یک بار اقتصادی ســنگین برای 
مالیات دهنــدگان اســت و منطق حکم 
می کنــد که روش های زندان در کشــور 
آمریکا مورد بازنگری قرار گیرد. به گونه ای 
که به زندانیان اجازه داده شــود تا زمان 
زندان خود را در حالی کــه هنوز نیروی 
کار در اقتصاد هســتند، به خدمت گرفته 
شوند. این طرح معمارانه تالش می کند از 
ظرفیت زندان های شهر دیترویت آمریکا 
برای به کارگیری بهتر تــوان اقتصادی و 
نیروی کار زندانیان اســتفاده شود. طرح 
پیشنهادی ســاخت یک برج متشکل از 
واحدهای مدوالر است که می تواند اضافه 
شود و کم است و سپس بازیافت می شود، به 
گونه ای که زمانی که جمعیت زندانی کاهش 
می یابد، بتوان از فضای آزادشده استفاده 
کرد. هدف کلی این طرح کاهش جمعیت 
زندانیان و انتقال واحدهای خالی شــده 
است و بر اساس آن در زندان های دیترویت 
می توان واحدهــای اقتصادی و تولیدی و 

البته آموزشی ایجاد کرد.

  کشور ارائه دهنده طرح: ایران
گلناز مایل افشــار ، فرانک مومنی و آذن دریانی با 
هدف ارائه راه حلی برای آلودگی بی سابقه در تهران 
این طرح را ارائه داده اند. این آسمان خراش ترکیبی 
از چند تکنولوژی نوآورانه است که در قالب یک طرح 
درآمده است. آلودگی هوای تهران یک مشکل ده ساله  
است و در سال های اخیر افزایش هم داشته است. به 
طور متوسط هر دو ساعت یک نفر به دلیل آلودگی هوا 
می میرد. مهم ترین علت آلودگی هوا در تهران، تعداد 
باالی وسایل نقلیه، قوانین نظارتی ضعیف، مهاجرت 
باالی روستاییان به پایتخت، گازوئیل غیراستاندارد 
و توپوگرافی )مکان نگاری( تهران است. توپوگرافی 
عمیق شهر تهران به دلیل کوه های اطراف آن است که 
باعث به دام افتادن هوا می شود. آلودگی هوا در مرکز 
تهران بیشــتر و توپوگرافی عمیق تر است. به همین 
دلیل این آسمان خراش سیستم زنجیره ای جدیدی 
بین گوشی های هوشــمند، آلودگی و معماری ایجاد 
می کند. این آســمان خراش میزان داده های دریافت 
شده از مردم را نشان می دهد. درواقع مردم می توانند 
با استفاده از یک اپلیکیشن به این آسمان متصل شوند 

و با آلودگی هوا مبارزه کنند.

 دیترویت؛ 
شهر زندان ها

آسمان خراشی 
برای تصفیه هوای 

تهران

ده
ی آین

دنیا
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05
قبرستان عمودی برای مرده های چینی

ده
ی آین

دنیا
 

04
آسمان خراشی 

برای جلوگیری از 
بیابان زایی

  کشور ارائه دهنده طرح: چین
این آسمان خراش که »سد شن« نام دارد، توســط جیانگ چن هو، یینیگ بی، ژیایو ژو و مینگون ژنگ طراحی شده است. سد شن در لبه شهر 
قاهره مصر که در مرز صحرا قرار دارد، ساخته شده اســت، درواقع یک دیوار است که جلوی وزش شن و ماسه یا طوفان شن را می گیرد. عالوه بر 
کاهش بیابان زایی و جلوگیری از آســیب های وارده به مردم توسط طوفان شن، این آسمان خراش گسترش شهرنشینی ناشی از افزایش جمعیت 
قاهره را کاهش می دهد. ســد شن، ساختمانی بلند است که به واسطه شیارهای موجود در انتهای قفسه ها و دیوارهای بزرگ می توان آن را به طور 

مرتب جابه جا کرد. این سد بزرگ دیوار ضدبیابان زایی نیز نامیده می شود.

  کشور ارائه دهنده طرح: چین
با افزایش جمعیت جهان، شهرهای پرجمعیت با مشکل کمبود فضا برای ایجاد 
قبرستان روبه رو می شــوند. ژاپن باالترین سطح جمعیت پیر را در جهان دارد. در 
توکیو، پایتخت ژاپن، این مشکل حادتر است. نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد که 
تقریبا 2۵ درصد از جمعیت توکیو باالی 6۵ سال سن دارند. همچنین قیمت آرامگاه 
در توکیو بیش از چهار هزار دالر آمریکا به ازای هر متر اســت که برای شهروندان 
ژاپنی گران قیمت محسوب می شود. در نتیجه، بسیاری از افراد فقیر توانایی خرید 
آرامگاه برای عزیزان از دست رفته  خود را ندارند. بنابراین ساخت قبرستانی عمودی 

برای به آرامش رسیدن ارواح از دست رفتگان اهمیت ویژه ای در این کشور دارد.

06
آسمان خراش 

تاشو برای مناطق 
حادثه

  کشور ارائه دهنده طرح: لهستان
آسمان پناه »زیپ« توسط دامیان گرانوســیک، جاکوب کولیسا و پیتر 
پانزیک طراحی شده است. هر سال بالیای طبیعی بیشتری در سراسر دنیا 
اتفاق می افتد. امکانات مدیریــت بحران در اکثر مواقع برای مقابله با چنین 
نیروهای قدرتمندی کافی نیســتند. در هنگام وقوع زلزله، سیل یا طوفان 
کمک باید به سرعت برسد اما گفتن از عمل کردن راحت تر است. سعی شده 
با طراحی آسمان پناه زیپ چنین مشکالتی از سر راه برداشته شود. حمل و 
نقل این آسمان پناه تاشــو راحت  است و در کمترین زمان و با حداقل نیروی 
انسانی ساخته می شود. آســمان پناه زیپ با الهام از اوریگامی ساخته شده 
است؛ در حالت تا شده در یک جعبه جای می گیرد و می توان آن را با هلیکوپتر 
به راحتی به مناطق آسیب زده رساند تا به عنوان یک پناهگاه موقت عمل کند.
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08
مسکنی مقرون به صرفه برای مسافران

ده
ی آین

دنیا
 

09
 منهتنی 
در صحرا

  کشور ارائه دهنده طرح: فرانسه
یمن یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. درگیری های مسلحانه عالوه بر کشتن انسان ها، باعث تخریب میراث فرهنگی منحصربه فرد یمن 
شده است. این کشور شاهکارهای معماری دارد که معروف ترین آن »شبام« است. این شهر که در قرن شانزدهم میالدی ساخته شده، قدیمی ترین 
شهر جهان است که در آن از روش ساخت و ساز عمودی استفاده شده است که »خانه های برج« نام دارند. این ساختمان های بلند آجری گلی تا هفت 
طبقه سر کشیده اند، با استفاده از خاک حاصل خیز اطراف شهر ساخته شده اند. این پروژه ساخت یک بسط پایدار برای شهر شبام را مطرح می کند. 
بسط این شهر هم به صورت افقی و عمودی با محدودیت مواجه است بنابراین تنها راه حل ایده آل زمین است. ایده اصلی این است که خیابان های 
فعلی را حفر شــود تا شبام جدید، یک بسط طبیعی از خانه های برج، تبدیل به ریشه ای شود که به طور مستقیم از غنایم زمین مانند گرمای عمق، 
آب های زیرزمینی، ســکون گرمای زمین و گل به عنوان ماده ای برای ساخت وساز استفاده می کند. این برج از یک خانه برج به یک آسمان خراش 

واقعی بسط داده می شود. شبام با استفاده از منابع موجود زیر شهر می تواند از هیاهوی یمن به دور باشد.
 

  کشور ارائه دهنده طرح: آمریکا
این صفحه تکتونیکی )زمین ساخت( واگرا یا صفحه مرزی ساختمانی در امتداد 
کف اقیانوس اطلس قرار می گیرد. این صفحه شــامل یک دره عمیق است که در 
امتداد محــور خط الرأس صفحه و تقریبا تمام طــول آن ادامه می یابد. این صفحه 
مرز دقیق بین صفحه های تکنونیکی مجاور را مشــخص می کند؛ جایی که ماگما از 
گوشته زمین به سطح دریا می رسد، به عنوان گدازه فوران می کند، مواد پوسته ای 
جدید برای صفحات تولید می کند و تنها ارتباط میان صفحه های جداشونده را نگه 
می دارد. در نیویورک، به عنوان یک کالن شهر، وعده های زیادی برای کار یا زندگی 
روزمره وجود دارد. این شهر مرکزی برای میلیون ها کارگر مسافر، ساکنان محلی 
و بازدیدکنندگانی است که طی شبانه روز با یکدیگر تعامل دارند. با این حال میزان 
باالی جمعیت این شهر باعث کمبود محل اقامت شده است. به همین دلیل کارگران 
محلی مجبور به رفت وآمد هستند. رفت وآمد بین خانه و محل کار باید راحت و کارآمد 
باشد و به شخص اجازه دهد که روی شــغلش تمرکز کند با این حال کارگران تمام 
وقت در نیویورک بیش از دو ساعت در هفته زمان صرف رفت وآمد بین خانه و محل 
کار می کنند. این صفحات تکتونیکی می تواند محل مناســبی برای ایجاد مسکنی 

مقرون به صرفه برای این افراد باشد تا در زمان  رفت وآمدشان صرفه جویی کنند.

07
آسمان خراشی 
برای استخراج 

آب دریا

  کشور ارائه دهنده طرح: کره جنوبی
سیونوان جونگ و ریوجین جوآن این آســمان خراش را طوری طراحی کرده اند که با استفاده 
از اصول طبیعت، آب تازه را از آب دریا به دســت می آورد. فرم این ساختمان بهترین شکل برای 
جمع آوری بخار متراکم آب دریا است. آب متراکم از طریق ساختارهای شیپوری شکلی جمع می شود 
و در لوله  مرکزی جریان می یابد. در نهایت این آب برای آبیاری یک مزرعه عمودی مورد استفاده قرار 
می گیرد. برای کاهش میزان پساب، آب پس از تصفیه دوباره برای آبیاری الیه زیرین نیز استفاده 
می شود. پس از اتمام آبیاری همه طبقات مزرعه عمودی، آب باقی مانده تصفیه می شود در قسمت 
پایینی ساختمان ذخیره می شود. آب انبار شده و محصوالت این مزارع به خشکی منتقل می شود.





زبرگترین و با سابقه رتین تولید کننده کاشی سنتی  رد خاورمیاهن و جهان اسالم

خاک را هب هنر کیمیا کنیم
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