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شــرکت کن صنعت آذین به دنبال ســال ها تولید لــوازم خانگی با 
کیفیــت و ارائه خدمات به مشــتریان خود، در ســال 98 به  عنوان 

واحد نمونه صنعتی استان تهران انتخاب شد.
شرکت کن صنعت آذین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت 
توکار آشپزخانه شامل )هود، اجاق گاز، سینک و فر( است که با  نام 
تجاری کن سال هاست که مهمان آشــپزخانه های مردم ایران است 
و در زمینه تولید محصوالت توکار آشپزخانه فعالیت میکند. در این 
راستا به دنبال فعالیت قابل توجه شرکت کن صنعت آذین در سال 
1398 که با تالش متخصصان داخلی خود توانست بر مشکالت ناشی 
از تحریم هــا و نوســانات ارزی نیز غلبه نموده و بــا تولید محصوالت 
باکیفیت ســهم عمده ای در بازار کشــور برای خود ایجــاد نماید، طی 
مراسمی از ســوی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از 

این  واحد نمونه ی صنعتی در سال 1398 تجلیل بعمل آمد.
در این مراســم که با حضور یــدا... صادقی رئیس ســازمان صمت 
استان تهران، مرتضوی رئیس خانه ی صنعت و معدن استان، پرنیان 
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتــی و نمایندگان تشــکل های 
بخش خصوصی و جمعی از معدن کاران برگزار شــد، شرکت لوازم 
خانگی کن به عنوان واحد نمونه صنعتی ســال 1398 معرفی شد و 
از دستاوردهای این شــرکت در زمینه محصوالت متنوع آشپزخانه، 
شــامل هود، اجاق گاز، سینک و فر و همچنین ارائه خدمات مشتری 
و جلــب رضایت مشــتریان تجلیــل به عمل آمــد. در این مراســم 
مدیران شــرکت کن ابراز امیــدواری کردند که  بــا تالش نیروهای 
جوان و خالق خود  در آینده ای نزدیک، ســکوهای موفقیت و افتخار 

را فتح نمایند. 

درخشش کن  در سال  98 
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دکتر بهمن حســین زاده رئیس هیأت مدیــره و مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران  
در پیامی  به مناسبت بیســتمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
ساختمان، اعالم کرد که این نمایشــگاه  فرصت مهمی جهت 
ایجاد تعامل و همکاری میان کسب و کارهای بزرگ با شرکتهای 
دانش بنیان و اســتارتاپ ها، در فضایی حرفه ای است که منجر 
به خلق ارزش در اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری کشور خواهد 
شد. بیستمین نمایشــگاه بین المللی صنعت ساختمان فعاالن 
این صنعت را  با آخرین دستاوردها و فناوریهای نوین ساختمانی 
آشــنا خواهد کرد و  با اهداف حمایت از تولید و تامین مسکن؛ 
ارائه تحقیقات علمی و تجربی در کلیه زمینه های صنعت تولید 
ساختمان؛ سبک ســازی و کاهش هزینه های تمام شده؛ ایجاد 
بستر مناســب جهت تبادل نظر و تعامالت بازرگانی و تجاری به 
منظور عقد قراردادها، همراه با رعایت پروتکل های بهداشــتی 

برگزار خواهد شد. 
متن کامل پیام به شرح زیر اســت: صنعت ساختمان پس از 
نفت به عنوان یکی از صنایع فرصت آفرین برای رشد اقتصادی 
و افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال زایی به شمار می رود. 
این صنعت نقش انکارناپذیری در تولید فرصت های ســرمایه 
گذاری، تولید ثروت و ارزش افــزوده در اقتصاد دارد. حرکت به 
سمت صنعتي سازي ســاختمان موجب پاسخگویی به تقاضاي 
جامعه ، افزایش سرعت ساخت، کیفیت ساخت و قیمت تمام شده 
ساختمان و نیز باعث ارتقاء سطح تولید و برقرارکننده تعادل میان 

عرضه و تقاضا در بازار مي گردد. 
در همین راســتا نقش نمایشــگاهها برای ایجاد فرصتهای 
بازاریابی، فروش، برندسازی و شبکه سازی بسیار حائز اهمیت 
است  و نمایشــگاه بین المللی صنعت ساختمان بعنوان فرصت 
مهمی جهت ایجاد تعامل و همکاری میان کسب و کارهای بزرگ با 
شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ ها، در فضایی حرفه ای منجر به 
خلق ارزش در اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری کشور خواهد شد.

سیاست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران در 
سال جاری، حمایت هر چه گسترده تر از کلیه فعاالن تولیدی و 
خدماتی و تجاری در کشور است که در نهایت به رونق اقتصادی 
کشور کمک خواهد کرد. همچنین با توجه به منویات مقام معظم 
رهبری مدظله العالی، برگزاری نمایشگاههای تقاضا محور و ارائه 
نیازهای فناوری دستگاههای بزرگ صنعتی و اجرایی کشور به 
جامعه بزرگ دانشگاهی و دانش¬بنیان داخلی در دستور کار این 
شرکت قرار گرفته است. سیاست دیگر شرکت،کمک به حضور 
فعال و گسترده استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپای نوآورانه در 
نمایشگاههای داخلی و خارجی است که این نمایشگاه با برنامه 

های متنوع خود، این سیاست ها را بخوبی دنبال می کند.
معتقدم راه برون رفت کشور از شــرایط فعلی، تکیه به توان 
داخل و علی الخصوص به ظرفیت عظیم نیروی انسانی داخلی در 
دانشگاهها، صنایع، شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ هاست و 
گذر از اقتصاد سنتی و منبع محور به اقتصادی که ستونهای آن را 
فناوری و نوآوری تشکیل می دهند، می بایست سرلوحه اقدامات 

ما در بخشهای دولتی و غیردولتی قرار گیرد.
بدین منظور بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 
با اهداف: آشــنایی با آخرین دســتاوردها و فناوریهای نوین 
ساختمانی، حمایت از تولید و تامین مسکن؛ ارائه تحقیقات علمی 
و تجربی در کلیه زمینه های صنعت تولید ساختمان؛ سبک سازی 
و کاهش هزینه های تمام شده؛ ایجاد بستر مناسب جهت تبادل 
نظر و تعامالت بازرگانی و تجاری به منظور عقــد قراردادها، و 

رعایت پرتکل های بهداشتی برگزار می گردد.
درخاتمه اینجانب ضمن ابراز خرســندی از تداوم برپایی این 
نمایشگاه، مراتب سپاســگزاری خود را از مجریان، انجمن ها، 
مشارکت کنند گان و نهادهای دولتی و خصوصی که با حضور در 
این نمایشــگاه و عرضه محصوالت خویش امکان برگزاری این 

رویداد را فراهم نموده اند، اعالم می دارد.       

پیام دکتر بهمن حسین زاده به فعاالن صنعت ساختمان

فرصت مهمی جهت ایجاد تعامل کسب 
و کارهای بزرگ با شرکتهای دانش 

بنیان و استارتاپ ها 

بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان به روایت دکتر بهمن عبدالهی  رئیس اتاق تعاون ایران

پاویون اختصاصی برای معرفی پروژه های مختلف در حوزه های مسکن، راه و شهرسازی

دکتر مطیع جهانی معاون پشتیبانی اتاق تعاون ایران:

حضور موثر فعاالن صنعت ساختمان در نمایشگاه امسال از پیشرفت تولید ملی حکایت دارد

دکتر بهمــن عبدالهی رئیس اتاق 
تعاون ایران در پیامی به مناســبت 
برگزاری بیستمین نمایشگاه صنعت 
ســاختمان و نهمین نمایشگاه بین 
المللی آسانسور و پله برقی، اعالم کرد: در این نمایشگاه 
پاویون اختصاصی برای معرفی پــروژه های مختلف در 
حوزه های مسکن، راه و شهرسازی و عمرانی و تسهیالت 
منظور شده جهت شــرکت های دانش بنیان و استارت 
آپ ها و مخترعین دانشگاهی، دائر خواهد بود. همچنین 
حضور شرکت های تولیدی و خدماتی داخلی و خارجی 
در حوزه های مختلف صنعت ســاختمان اعم از مصالح 
نوین ساختمانی، صنایع برودتی وگرمایشی و سرمایشی، 
کامپوزیت ها، آسانســور ها و باالبرها، ســنگ و کاشی 
و ســرامیک ، در و پنجره و یرآق آالت، لوله و پروفیل و 
انواع کف پوش، صنایع هوشــمند ساختمان، طراحی و 
دکوراسیون نما و ســایر فضاهای آموزشی و کارگاه ها و 
فستیوال تخصصی و ... بر تنوع این نمایشگاه افزوده است 
به نحوی که پاسخگوی سالیق مختلف عالقه مندان اعم 

از تولیدی و اقتصادی و مصرف کننده باشد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:  حمد و سپاس 
بیکران خداوند متعال را که مقارن با ایام اعیاد ســعید 
قربان و غدیر و علیرغم محدودیت های شدید کرونایی 
توفیق برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
ساختمان را در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی 

تهران نصیب امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران نمود. 
امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران، با پشتوانه برگزاری 
14 دوره موفق این نمایشــگاه و چندین نمایشگاه بین 
المللی تخصصی داخلــی و خارجــی و دارای عضویت 
 )UFI(فعال در انجمــن جهانی صنعت نمایشــگاهی
یکی از مجریان توانمند صنعت نمایشگاهی است که با 
بهره مندی از تجارب ارزنده و حمایت ها و هدایت های 

مسئولین محترم شرکت ســهامی نمایشگاه های بین 
المللی ج.ا. ایران همه ساله نمایشگاه بین المللی صنعت 
ســاختمان را برگزار می کند و بی شــک ارزش باالی 
صنعت ساختمان در توسعه اقتصادی، فعال شدن رسته 
های فراوان شغلی، مصرفی و صنعتی سرمایه پذیر داخلی 

و خارجی، بر کسی پوشیده نیست. 
حضور شــرکت های تولیدی و خدماتــی داخلی و 
خارجی در حوزه های مختلف صنعت ســاختمان اعم 
از مصالح نوین ساختمانی، صنایع برودتی وگرمایشی و 
سرمایشــی، کامپوزیت ها، آسانسور ها و باالبرها، سنگ 
و کاشــی و ســرامیک ، در و پنجره و یرآق آالت، لوله و 
پروفیل و انواع کف پوش، صنایع هوشــمند ساختمان، 
طراحی و دکوراسیون نما و ســایر فضاهای آموزشی و 
کارگاه ها و فستیوال تخصصی و ... بر تنوع این نمایشگاه 
افزوده است به نحوی که پاسخگوی سالیق مختلف عالقه 

مندان اعم از تولیدی و اقتصادی و مصرف کننده باشد.
خوشبختانه اتاق تعاون ایران برای معرفی توانمندی ها  
و ظرفیت های بالفعل و بالقوه تعاونیهای مسکن در اجرای 
پروژه های بزرگ استانی و ملی، در سال جاری تفاهم نامه 
ای را با وزارت محترم راه و شهرســازی منعقد نمود که 
به موجب آن تعاونی ها در عرصه تولید مسکن کارگری 
و احیای بافت های فرسوده نقش پررنگتر و موثرتری را 
ایفا نمایند. به همین منظور هم برای اولین بار با توجه به 
درجه اهمیت این نمایشگاه، پاویون اختصاصی وزارتخانه 
مذکور و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در 
ایام برگزاری نمایشگاه برای معرفی پروژه های مختلف در 
حوزه های مسکن، راه و شهرسازی و عمرانی و تسهیالت 
منظور شده جهت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ 
ها و مخترعین دانشگاهی، در محل نمایشگاه دائر خواهد 
بود، که فرصت مغتنمی برای کلیه عالقه مندان به فعالیت 

در این حوزه است.

برنامه های جانبی نمایشــگاه، برگزاری کارگاههای 
مختلف آموزشی، برگزاری فســتیوال معماری، بازدید 
هیأت های تجاری داخلی و خارجی، برگزاری سمینار در 
حوزه صنعت ساختمان، و بستر سازی ارتباطات مجازی و 

ویدئو کنفرانس به صورت B2B است. 
حضور پررنگ مراکز دانشگاهی، پژوهشی، شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها، توجه به آخرین دستاوردها 
در حوزه ارزان سازی،  رشــد بهره وری،  استفاده از فن 
آوری های نوین برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه 

ها، از ویژگی های نمایشگاه است. 
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در 
فضای حدود 52 هزار متر مربع ســالن سرپوشیده و 6 
هزار متر مربع فضای باز با مشارکت بیش از 600  شرکت 
داخلی و خارجی از تاریخ  19  تــا 22 مرداد 99 برگزار 

می شود.

در اینجا وظیفه خود می دانم از تشــریک مســاعی 
موثر و راهگشــای معاونیــن محتــرم وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت، جنــاب آقای زادبــوم رئیس محترم 
سازمان توسعه تجارت ایران، جناب آقای دکتر حسین 
زاده رئیس محترم هیئت مدیــره و مدیرعامل محترم 
شرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا. ایران 
و کلیه همکارانشــان که امور نمایشــگاهی اتاق تعاون 
ایران را در برگزاری هر چه مطلوبتر این نمایشگاه یاری 
فرمودند قدردانی و از مشــارکت فعال همکارانم در اتاق 
تعاون ایران، شــرکت ها و اتحادیه هــای تعاونی و اتاق 
های تعاون اســتان ها تقدیر و ضمــن تاکید بر رعایت 
 پروتکل های بهداشتی آرزوی سالمتی پایدار برای همه 

می نمایم.
خدایا چنان کن ســرانجام کار، تو خشنود باشی و ما 

رستگار

 حضور موثر فعاالن صنعت ســاختمان در بیستمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، از پیشرفت تولید 
ملی و نیز اهمیت این نمایشگاه در توسعه بازار ساختمان 

حکایت دارد.
 دکتر علی مطیع جهانی معاونت پشــتیبانی، برنامــه ریزی و تحقیقات 
اتاق تعاون ایران در مصاحبه با خبرنگار نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه، با بیان 
این مطلب، صنعت ســاختمان  را یکی از صنایع مهم اقتصاد کشور دانست 
و گفت: صنعت ساختمان دریچه ای به ســوی تحول اقتصاد کشوراست؛ از 
همین رو توسعه و ارتقاء جایگاه صنعت ساختمان نیازمند حمایت از تولیدات 

و دستاورهای نوین است.
 وی ادامه داد: ایجاد بازارهــای جدید در خاورمیانه و حضور فعاالن بخش 
ســاختمان در این بازارها می تواند نقش به ســزایی در تنظیم فعالیت های 
صادراتی و نقش آفرینی محصوالت کشورمان در بازارهای رقابتی داشته باشد. 
به همین  دلیل حمایت در جهت توسعه و جهش این صنعت می تواند سهم 

صنعت ساختمان را در تولید ناخالص ملی افزایش دهد.
 علی مطیع جهانی درباره تاثیر برگزاری نمایشــگاه بر صنعت ساختمان 
با تاکید بر اینکه این نمایشــگاه از بزرگترین نمایشگاه های خاورمیانه است، 
گفت: گستردگی و تنوع این نمایشگاه دستاوردی برای تکمیل زنجیره تولید 
این صنعت اســت. نمایشگاه امســال گروه های متنوع کاالیی اعم از مصالح 
ساختمانی پایه، ســنگ، آجر نما، کاشی و ســرامیک، تاسیسات سرمایشی 
و گرمایشــی، فوالد، درب و پنجره، آسانســور،پله برقی ،باالبرها و شیرآالت 

بهداشتی را در خود جای داده است.
 وی دربــاره برگزاری همزمان دومین فتســیوال معمــاری کارفرمایی با 
نمایشگاه ســاختمان گفت: برگزاری دومین فســتیوال معماری کارفرمایی 
همزمان با این نمایشگاه ، ارتباط هنر معماری و صنعت ساختمان را پررنگ 
تر کرده و ارائه طرح های معماری توســط معماران جوان، روزنه امیدی برای 

تقویت و ارتقای هرچه بیشتر جایگاه و روح معماری در صنعت ساختمان است.
 دکتر جهانی درباره اهداف و برنامه های برگزاری نمایشــگاه بین المللی 
ساختمان گفت:  برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی، پنل ها و وبینارها در 
این نمایشگاه یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه است.  همچنین حضور شرکت 
های فعال دانش بنیان، اســتارت آپ ها و دانشــگاه ها  ارتباط میان صنعت 
ساختمان و دانشگاه ها را بیش از پیش ارتقا داده و باعث پیشرفت و توسعه فن 

آوری های جدید در صنعت ساختمان خواهد بود.
  وی در مورد همزمانی برگزاری نمایشــگاه آسانسور و پله برقی با صنعت 
ســاختمان گفت: برگزاری همزمان نمایشگاه صنعت آسانسور و پله برقی به 
عنوان یکی از بخش های مهم صنعت ســاختمان،  دستاوردی جدید در این 
نمایشگاه است که می تواند نقش به سزایی در ارتقای صنعت ساختمان داشته 
باشد. تولید موتور و گیربکس آسانســور در کشور توسط تولیدکنندگان این 

حوزه ، دروازه امیدی در جهت تقویت اقتدار ملی در حوزه صنعت است.
 این مقام مسئول در اتاق تعاون با اشاره به اینکه حضور مشارکت کنندگان 
در این دوره نمایشگاه، حاکی از فعالیت مضاعف تولید کشور است، درباره برنامه 
های جنبی نمایشگاه ساختمان گفت: دعوت از هیات های تجاری خارجی و 
داخلی جهت بازدید از نمایشگاه های صنعت ساختمان و صنعت آسانسور یکی 
دیگر از برنامه ریزی های جدی اتاق تعاون ایــران بوده که می تواند موجب 

تعامالت دوجانبه تولید کننده و مصرف کننده به صورت مستقیم باشد.
مطیع جهان افزود: همچنین طبق گزارش شــامخ ساختمان مردادماه که 
توســط اتاق تعاون ایران در دست تدوین است، فعالیت صنعت ساختمان  با 
ثبت عدد 52/9  نسبت به ماههای گذشته کمی رشد داشته است. لذا امید می 
رود صنعت ساختمان و آسانسور بتوانند به عنوان صنایع غیرنفتی در اقتصاد 
کشور در شرایط تحریم جایگزین مناسبی برای صنایع نفتی بوده و در ارتقاء 

سهم تولید ناخالص ملی کشور نقش مهمی ایفا کنند.
 دکتر جهانی درباره تمهیدات اندیشیده شــده برای رعایت پروتکل های 

بهداشتی در نمایشــگاه پیش رو گفت:  باتوجه به اهمیت سالمت جامعه و 
مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان این نمایشگاهها در شرایط کرونا، اتاق 
تعاون ایران با همکاری ستاد ملی کرونا و شرکت سهامی نمایشگاههای بین 
المللی تمهیدات الزم جهت رعایت کامل پروتکل های بهداشتی را اندیشیده  
است و  طرح غربالگری را با استقرار تیم پزشکی و توزیع رایگان ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده در مبادی ورودی نمایشگاه و سالن ها به صورت جدی اجرا 

می کند.
 گفتنی است، بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و نهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت آسانســور و پله برقی بصورت همزمان از تاریخ 
 د 2۳ شــهریورماه در محل دایمی نمایشــگاههای بین المللی تهران برگزار

 می شود.

دفتر نشریه: خیابان سردار جنگل، باالتر از میرزا بابایی، قبل از بهار
  بن بست فروردین، پالک 22  تلفن: 4601177۳   

www.ecobition.ir  - چاپ: سالم

با همکاری: 
 روابط عمومی و امور بین الملل 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

هفته نامه بین المللی نمایشگاه های ایران
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد زرین پور

از سوی اتاق تعاون ایران؛ شامخ ساختمان  منتشر شد

 ثبات رو به بهبود وضعیت صنعت ساختمان  در مرداد 99
نتایج آماری از فعاالن ساختمانی 
نشــان می دهد که شامخ ساختمان 
52.94 بوده اســت که نشان دهنده 
ثبات رو به بهبــود وضعیت صنعت 

ساختمان در مردادماه نسبت به ماه قبل است.
به گزارش اتاق تعاون ایران، بررسی های آماری نشان 
می دهد که عدد شامخ کل در مردادماه نسبت به ماه قبل 
تفاوت محسوسی نداشته و تنها با افزایش 0.۳ درصدی 
نسبت به ماه قبل، عدد 52.94 را به خود اختصاص داده 
است.بر اساس این گزارش، میزان فعالیت های تولید یا 
ارائه خدمات ساختمانی نســبت به ماه قبل روند تقریبا 
ثابتی داشت. با توجه به نزدیکی به شهریور و انتظار رونق 
برخی فعالیتهای ساختمانی در این ماه طبق روال سنوات 
گذشته، میزان سفارشــات جدید افزایش یافت. لذا مواد 
اولیه بیشتری نیز خریداری شد و سرعت انجام سفارشات 

نیز کمی بیشتر شد.
میزان فــروش نیز روند رو به رشــد یافــت و میزان 
بکارگیری نیروی انسانی نیز اندکی افزایش یافت. قیمت 
خرید مواد اولیه در مصالح عمده ســاختمانی اوایل ماه 

افزایش و سپس اندکی کاهش یافت.
بنابر اظهار برخی فعاالن، قیمت مواد اولیه در مجموع 
نســبت به ماه قبل روند با ثباتی داشت اما برخی دیگر 
معتقد بودند قیمتها در مقایســه با ماه گذشــته روند 
افزایشی داشته است، اما به طور کلی عدد شامخ کمتری 

نسبت به ماه گذشته برای این مولفه به ثبت رسید )که 
نشان می دهد نســبت تعداد موارد اعالم شده افزایش 
قیمت به کل پاسخ دهندگان، در مرداد از تیر ماه اندکی 

کمتر بوده است.(
به دلیل موجود نبودن برخی مواد اولیه در بازار یا عدم 
فروش به دلیل نوسانات قیمت، میزان کارهای معوق و 
ناتمام کمی افزایش یافت. صادرات که در ماه های گذشته 
با چالش های زیادی مواجه بود این ماه کمی در جهت 
بهبود پیش رفت. هرچند بنا بر اظهار برخی از فعاالن این 
حوزه قیمت مواد اولیه نسبت به ماه قبل روند افزایشی 
داشت و آنها متناسب با افزایش قیمتها ناچار به افزایش 
قیمت فروش خود شــدند، اما به دلیــل کاهش قدرت 
خرید، در مجموع قیمت فروش نسبت به ماه گذشته روند 
افزایشی نداشت و عدد شامخ کمتری را نسبت به ماه قبل 

ثبت کرد.
مصرف حامــل های انرژی نیــز در این بــازه زمانی 
تغییر چندانی نداشــت. با عنایت به افزایش سفارشات 
و دیگر شــرایط موجود، در مجموع فعــاالن این حوزه 
نسبت به بهبود فعالیتهای کسب و کار خود در شهریور 
ماه ابــراز امیدواری کردنــد. یادآور می شــود، صنعت 
ساختمان بر اساس اســتاندارد بین المللی طبقه بندی 
کلیه فعالیت های اقتصادی )ISIC(، به سه گروه اصلی 
ســاخت بنا، مهندســی عمران و فعالیت های ساخت 
و ساز تخصصی ســاختمان دســته بندی می شود. در 

یک تقســیم بندی دیگر، بخش ســاختمان شامل دو 
 بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی )تجاری و عمرانی( 

است.
در بخش مســکونی، طبــق گزارش بانــک مرکزی، 
میزان معامــالت آپارتمان های مســکونی در تهران )به 
عنوان نمونــه آماری بــزرگ از کل کشــور(  با 9100 
واحدمسکونی، نســبت به ماه قبل ۳5.4 درصد کاهش 
یافت. قیمت مسکن نیز در تهران با متوسط قیمت بیش 

از 2۳ میلیون تومان، تورم ماهانه 10.5 درصدی را تجربه 
نمود. همچون چند ماه اخیر، افزایش نرخ ارز و انتظارات 
تورمی حاصل از آن، عدم توازن عرضه و تقاضا و نیز تداوم 
معامالت سوداگرانه، افزایش مجدد قیمت مسکن را پدید 
آورد. در بخش های عمرانی کماکان پیشرفتی در میزان 
فعالیتها گزارش نشد. پیمانکاران بزرگ صنعت ساختمان 
نیز میزان فعالیتها را به طور کلی برابر با ماه قبل گزارش 

کردند.
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حمیدرضا کریمی مدیر فروش شرکت آرین آروین مطرح کرد

شرکت آرین آروین تنظیم هوا را آسانتر کرده است

معرفی  را   خودتان 
تحصیلی  سوابق  کنید 
مدیریتی  و  اجرایــی 
مخاطبان  برای  را  تان 
شرح  نمایشگاه  و  اقتصاد  نشــریه 

دهید؟
 IT حمیدرضا کریمی هستم لیسانس
و دارای ســابقه مدیریتی فروش از سال 

88
 سوابق و زمینه فعالیت شرکت 

تان رو بفرمایید؟
شــرکت آرین آرویــن از ســال 72 
تاسیس شــده و ابتدا در زمینه ساخت 
انواع قالب تزریق پالســتیک و سپس از 
سال 78 در زمینه تولید انواع دریچه های 

پالستیکی تنظیم هوا فعالیت می کند. 
 جایگاه شــرکت شما در بازار و 

درمیان رقبا کجاست؟

آریــن آرویــن اولیــن و بزرگتریــن 
تولیدکننــده دریچه هــای پالســتیکی 

تنظیم هوا در ایران است. 
 ویژگــی محصــوالت تولیدی 
و مزیــت هــای منحصر بــه فرد 

محصوالت شرکت را توضیح دهید؟
دریچه های پالستیکی از جنس پلیمر 
صنعتی ABS که بصورت مدوالر بوده 
و این سیستم باعث کنترل بهتر و تنظیم 

آسانتر هوا 
کننده  اســتفاده  بطوریکه  می گــردد 
می تواند با توجه به تعداد شــبکه ها )هر 
شبکه تنظیم و دسترسی جداگانه دارد(، 
یک دریچه را در چندیــن جهت از نظر 
عمودی و افقی کنتــرل و هوا را هدایت 
نماید و حتی قابلیت بســتن بخشــی از 
دریچــه را نیز دارا می باشــد. با توجه به 
سیستم مدوالر می توان شبکه را از قاب 

اصلی به راحتی جــدا نمود و در صورت 
نیاز آن را تمیز و دوبــاره در جای خود 
قــرار داد. همچنین پره های پشــت این 
دریچه ها عالوه بر هدایــت هوا در زمان 
الزم با بسته شــدن کامل مانع جابجایی 

هوا، انرژی و حشرات مزاحم می شود.
در سال  عملکرد شرکت شما    
برای  و  بــوده  اخیــر چگونه  های 
فعالیت خود در سال های  گسترش 

آتی چه برنامه های مد نظر دارید؟
همواره سعی شرکت در جهت افزایش 
کیفیت محصــوالت از طریــق افزایش 
کیفیت مواد اولیه، به روز کردن خطوط 
تولید و به روز کردن دانش پرســنل و ... 

بوده است.
 از مشکالت و دغده های شرکت 

آروین برایمان شرح دهید؟
بزرگتریــن مشــکل شــرکت نبودن 

ثبــات الزم در مــواد اولیه )دســترس 
بودن + قیمت( و تغییــر مداوم قوانین و 
بخشنامه های مربوط به بخش صنعت و 

بازرگانی و ... می باشد.
 دو مشــکل کرونا و رکود بازار 
مسکن چه تاثیری بر فعالیت شرکت 

شما گذاشته است؟
قطعا مشــکل کرونا در تمــام جوامع 
تاثیرات زیادی گذاشــته و در شرکت ما 
باعث کاهش ظرفیت تولید )جهت حفظ 

سالمتی پرســنل(، افزایش قیمت مواد 
اولیه و یکســری موارد دیگر شده است 
و همچنین رکود بازار مســکن و کاهش 
ساخت وساز که قطعا باعث کمتر شدن 

تقاضای محصوالت ساختمانی می شود.
 چه تعداد نیرو در شرکت آروین 
مستقیم  غیر  و  مســتقیم  بصورت 
فعالیت دارند و برای سال جاری چه 

برنامه ای برای افزایش نیرو دارید؟
شرکت ما دارای حدود 70 نمایندگی 
و عامل فــروش در شــهرهای مختلف 
می باشــد که این عزیزان هم خودشــان 
دارای عاملیت های فروش دیگری در آن 
شهرها می باشــند. در رابطه با نیروهای 
شــرکت هم با توجه بــه وضعیت کرونا 
علی رغم اینکه اقداماتــی جهت افزایش 
نیرو انجام شده اســت اما استخدام نیرو 
با توجه به اینکه سالمتی پرسنل شرکت 
اولویــت اول و اصلی می باشــد بســیار 
با احتیاط و ســختگیری بابت مســایل 

بهداشتی انجام می گیرد.
از نهادهــای حمایتــی نظیر   
انتظاری دارید  بانک ها چه  دولت و 

و چگونه می توانند با تســهیالت و 
اقدامات الزم به بنگاه های اقتصادی 

در صنعت ساختمان کمک کنند؟
تولیدی  بزرگترین دغدغه شرکت های 
ثبــات در بخش های مختلف می باشــد. 
ثبات از نظر تامین و قیمت مواد اولیه و 
همچنین تامین ماشین آالت روز دنیا و ... 
که با حمایت و هماهنگی دولت، بانک ها 

و تامین کنندگان انجام پذیر می باشد.
از آینده صنعت  ارزیابــی  چه   

ساختمان دارید؟
با توجه به شــرایط موجود و افزایش 
قیمت باالی مسکن و همچنین افزایش 
به ســاخت  مربوط  قیمت محصــوالت 
وساز مسکن، واقعا ارزیابی آینده صنعت 
 ســاختمان در کشــور ما امکان پذیر ن

یست.
 در پایــان اگر مطلبــی مورد 
نظرتون هست که در قالب سواالت 

طرح نشده بفرمایید؟
 متشکرم، امیدوارم که مردم عزیزمان 
این شرایط سخت را به سالمت پشت سر 

بگذارند. 

آرین آروین اولین و بزرگترین تولیدکننده دریچه های پالستیکی 
تنظیم هوا در ایران  اســت که  از سال 72 تاسیس شده و در زمینه 
ساخت انواع قالب تزریق پالســتیک و سپس از سال 78 در زمینه 
تولید انواع دریچه های پالســتیکی تنظیم هــوا فعالیت می کند. 

در زمینه فعالیت ها و مزیت های محصوالت این شــرکت، نشریه 
اقتصاد و نمایشــگاه با حمید رضا کریمی مدیرعامل شرکت آرین 
 آروین گفت وگویی انجام داده  که در ادامه از نظر مخاطبان گرامی

 می گذرد:

جنب و جوش در غرفه سازی بیستمین نـمـایـشگاه بـیـن الـمللـی 
صنعت ساختامن به روایت تصویر- یک روز مانده به برگزاری 

گزارش تصویری
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به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه 
های بین المللی ج.ا.ایران، ســاخت خط 10 مترو تهران امروز ســه 
شنبه 18 شــهریور 99 طی مراسمی در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی ایران کلنگ زنی شد.  در این مراسم، محمدباقر نوبخت 
معاون رئیس جمهور، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، پیروز 
حناچی شهردار، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران و بهمن 
حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران 
حضور یافتند. گفتنی اســت، طوالنی ترین خط متروی پایتخت در 

طرح جامع حمل و نقل ریلی شهری تهران در بهمن 98 به تصویب 
رسیده و جهت اجرا به شرکت راه آهن شهری تهران محول شد. این 
خط مترو دارای 4۳ کیلومتر طول و ۳5 ایســتگاه اســت و از مترو 
وردآورد واقع در خط 5 مترو آغاز و در محدوده قنات کوثر به خط 4 

مترو تهران متصل می شود.

تجربــه موفــق مواجهه مشــارکت کننــدگان نمایشــگاه 
شــیرینی و شــکالت ، اشــتیاق صاحبان صنایع غذایی برای 
 مشــارکت در نمایشــگاه اگروفــود را افزایــش داده اســت.

به گــزارش خبرنگار نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه، بــه دنبال 
ابالغ پروتکل های بهداشــتی برگزاری نمایشــگاه هــا که در 
چارچوب آن نمایشــگاه ها می باید برای بازدیدکننده تخصصی 
برگزار شــود، ایــن نگرانی مشــترک برای برخی مشــارکت 
کنندگان و نیــز برکزارکنندگان نمایشــگاه ها پدیــد آمد که 
ممکن اســت جاذبه و تأثیر نمایشــگاه ها کاهش یابد اما تجربه 
برگزاری چند عنوان نمایشــگاهی در ماههای اخیــر ، به ویژه 
نمایشگاه شــیرینی و شــکالت ، نشــان داد که فرصت ایجاد 
شــده برای حضور کســترده تــر بازدیدکننــدگان متخصص 
 و اهل فن، آثار مثبتی برای مشــارکت کنندگان داشــته است.

تعدادی از مشــارکت کنندگان نوزدهمین نمایشــگاه شیرینی 
و شــکالت در گفت و گو بــا خبرنگار مــا، تأکیــد کردند که 
حضور بازدیدکنندگان متخصص که عمدتــا فعاالن اقتصادی 
بــوده اند، بــه آنها ایــن فرصــت را داده تا امســال در فضایی 
مناســب تر ، امکان انجام مذاکرات تجاری را داشــته باشند و 
نیز فرصت بیشــتری بــرای معرفی محصــوالت و  برنامه های 
 خود به مشــتریان و مخاطبــان مرجــع را به دســت بیاورند.

از سوی دیگر این گزارش حاکی است که بسیاری از مدیران صنایع 

غذایی که برای شرکت در نمایشگاه ایران اکروفود مردد بودند، در 
بازدید از نمایشگاه شیرینی و  شکالت و لمس مزیت های حضور 
بازدیدکنندگان تخصصی، تصمیم به حضور در نمایشگاه ایران 
 اگروفود و بهره برداری از فرصت های تازه نمایشگاهی گرفته اند.
بر اســاس این گزارش، با توجه به اســتقبال به عمــل آمده از 
نمایشــگاه اگروفود، اکثر ثبت نــام کنندگان این نمایشــگاه 
ضمن پذیرش الزامــات و تعهدات ناشــی از اجــرای پروتکل 
های بهداشــتی مقابلــه با کرونــا، در حال برنامه ریــزی برای 
حداکثــر بهــره بــراداری از فرصت هــای این نمایشــگاه در 
 جهت پیشــبرد اهــداف تولیــدی و تحــاری خود هســتند.
یکی از شرکت کندگان نمایشگاه ایران اگروفود با اشاره به اینکه 
شخصا از نمایشگاه شیرینی و شکالت دیدن کرده و تجربه حضور 
بازدیدکنندگان تخصصی را تجربه مفید والزمی ارزیابی می کند، 
گفت: به اعتقاد من برندهایی موفق خواهند بود که در این شرایط 
سخت ، با برنامه ریزی مناســب بتوانند زمینه را برای مذاکرات 
 تجاری هدفمند با بازدیدکنندگان تخصصی نمایشگاه فراهم آورند.
گفتنی اســت تا لحظه تنظیم این گــزارش، تقریبا همه فضاي 
سرپوشیده و بخش عمده اي از فضاي باز سایت شرق نمایشگاه 
بین المللی تهران بر اســاس اعالم نیــاز فعلي متقاضیان تحت 
پوشش قرار خواهد گرفت و مرحله پایاني جانمائي تا پایان این 

هفته انجام خواهد گردید.

آغاز عملیات اجرایی احداث خط ۱۰ مترو تهران
 از نمایشگاه بین المللی

صنعت ساختمان سازی از زمان های قدیم به عنوان یک صنعت سنتی و با بهره وری کم شناخته شده 
است.بر اساس مطالعات اخیر این فرآیند زمان بر بوده و به کندی پیش می رفته است؛اما با ورود تکنولوژی 
به این صنعت در دهه های اخیر با استفاده از قطعات پیش ساخته، ساخت ساختمان ها سریع تر به پایان 

می رسد.
به گزارش کاماپرس، ساختمان یا بنا سازه ای اســت که برای سکونت و به عنوان سرپناه یا برای کار 
ساخته می شود که محیط را به دو بخش درون و بیرون تقسیم می کند. در معنای کلی هر سازه ای را 
می توان ساختمان نامید. منظور از ساختمان، بناهای ساخته شده با مصالح بنایی همچون سیمان، آجر، 

گچ، آهن و… می باشد.
برخی از ســاختمان هــا را از نظــر بلندی که دارنــد طبقه بندی مــی کنند مثال به ســاختمان 
هایی کــه بلندی آنهــا از اندازه مشــخصی بیشــتر باشــد، ســاختمان بلنــد مرتبه مــی گویند. 
جالب اســت بدانید طبق مصوبه ســال 1۳77 شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری در ایران به 
ســاختمان هایی که باالتر از شــش طبقه باشــند ســاختمان بلند مرتبه می گویند.پیشتر صنعت 
 ســاختمان به عنوان یکی از قدیمی ترین صنایع بوده که بیشــتر به شــکل ســنتی اجرا شده است.

البتــه ایــن موضــوع معایــب و مزایــای خــاص خــود را نیــز داشــته اســت. زیــرا در صنعت 
ســاختمان ســازی بــه دلیــل رونــد کنــد و طوالنــی در اجــرا همینطــور هزینه هــای جانبی 
 موجب شــده تا صنایع ســاختمان بهــره وری پایینتری نســبت به ســایر صنایع داشــته باشــد.
امــا در چند دهــه ی اخیر بــا توجه بــه تمام شــرایط و مشــکالتی کــه در صنایع ســاختمانی 
مطرح بــوده به دلیــل بهــره منــدی از تکنولــوژی ،معماری نویــن و بهــره گیــری از تجهیزات 
 تخصصی چــه در طراحی و چــه در اجرا ، باعث شــده کــه عالوه بر افزایش روند رشــد ســاخت ،
پروژه های اجرایی مطابق با اســتانداردهای بیــن المللی در چهارچوب اســتانداردهای حفظ محیط 
 زیســت ، افزایش ایمنی صــورت بگیــرد و کاهش درصد خطــا در اجرای پروژه را شــاهد باشــیم.
ایســنا در گزارشــی افزود: ضمــن اینکــه برخــورداری از نیروهای مجــرب در زمینــه ی معماری 
، طراحــی و بکارگیــری از مدرن تریــن امکانــات روز دنیا در صنایع ســاختمان فرصت مناســبی 
را فراهــم نموده اســت تا بتوانیــم چهره ی شــهر را توام بــا بافت تاریخی در بســیاری از اســتان 
 هــای کشــور و همینطــور حفــظ الگوهــای اقلیمی بــه ســمت مدرنیزه شــدن پیــش ببریم.
یکــی از فرصــت هایی کــه در پیشــبرد و رشــد صنایع ســاختمان بــرای ســازندگان و معماران 
منبع مناســبی محســوب مــی شــود و اهمیــت این مهــم را بیشــتر از قبــل تاکید مــی نماید 
، بازدیــد از نمایشــگاههای بیــن المللــی در صنعــت ســاختمان اســت. نمایشــگاه هــای 
 صنعــت ســاختمان عمومــا بصــورت ســالیانه و در اکثر اســتان هــای ایــران برگزار می شــود.
امکان بررســی شــرکت های مجری ، تولیدکننــدگان ، لــوازم جانبی مرتبط به صنعت ســاختمان 
، آشــنایی با آخریــن تکنولوژی هــای روز دنیا ، مقایســه ی آنها و آشــنایی با مهمتریــن اطالعات 
 علمــی در صنعــت ســاختمان تنهــا بخشــی از دســتاورد حضــور در ایــن نمایشگاههاســت.
نمایشــگاه های بین المللی صنعت ســاختمان این فرصت را بــه بازدیدکنندگان خــود می دهد که 
 عالوه بر موارد ذکر شــده از کلی ترین قطعات تا جزئی ترین یراق آالت ســاختمانی را براحتی بیابند.
شــرکت بهریــزان نیــز مفتخــر اســت هر ســاله بــا حضــور در نمایشــگاه هــای بیــن المللی 
، دســتگیره  در  )دســتگیره  انــواع دســتگیره  معرفــی  بخــش  در   ، در صنعــت ســاختمان 
باشــد. داشــته  حضــور  ســاختمانی  آالت  یــراق  انــواع  و  کابینتــی(  دســتگیره   ،  ورودی 
امسال نیز شرکت بهریزان مفتخر است تا در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران واقع در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ، از تاریخ 20 الی 2۳ شــهریور ماه 1۳99 از ساعت 10 الی 18 
میزبان شما سروران گرامی باشد.بهریزان با به کارگیری جدیدترین تکنولوژی روز دنیا همراه با مهندسین 
و نیروهای کارآزموده و ماهر و رعایت کامل قوانین و مقررات حفظ و صیانت از محیط زیســت، ایمنی و 
بهداشت حرفه ای و تضمین کیفیت محصوالت با رعایت الزامات قانونی، استانداردهای فنی، محصوالت 

خود را متناسب با نیاز مشتری به صورت کارآمد با بهترین کیفیت به بازار عرضه نماید.

فراهم شدن فرصت رشد برای تولیدکنندگان 
در نمایشگاه صنعت ساختمان

تلفن 44480840 هفته نامه بین المللی                             سال یازدهم- دوره جدید - شماره 356 -  هفته سوم شهریور ماه 1399

44Bبهریزان- سالن

آذرخش قمآکپا ایران - سالن 38Bویرا الکتریک- سالن 44Aهیدرولیک بهفنآجر نما چین- سالن38 

44B31بورتی-سالنB شیرآالت تپس- سالن37 پارسا گستر اسپادانا- سالن  40A کرومات-سالن 38صنایع روشنایی یکتا افروز- سالن

با همکاری روابط عمومی

20 الی 23 شهریور ماه 1399

نشریه رسمی بیستمین نـمـایـــشگاه بـیـن الـمللـــی

صنعت ساختمان
شماره اول

نهمین نمایشگاه بین المللی

آسانسور و صنایع  و تجهیزات وابسته

تولیدی و صنعتی آرین آروین - سالن 8و9استیل البرز

آرمان پروفیل سپهر شرکت هنزا

احداث خط 10 مترو تهران از نمایشگاه بین المللی با حضور تعدادی از مقامات کلنگ خورد.

استقبال صنایع غذایی از ایران اگروفود؛ بعد از تجربه موفق نمایشگاه شیرینی و شکالت

سعید غریب زاده به سرپرستی اداره امور اداری و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت نمایشگاه های بین 
المللی انتصاب شد

به گزارش نشریه اقتصاد و نمایشگاه، در حکمی از سوی سرپرستی معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه 
ریزی ، سعید غریب زاده به عنوان سرپرست اداره امور اداری و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت نمایشگاه 

های بین المللی منصوب شد. 

نوردهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی برگزار می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ســهامی نمایشــگاهها، نوزدهمیــن نمایشــگاه 
تهــران المللــی  بیــن  نمایشــگاههای  دائمــی  ورزشــی در محــل  تجهیــزات  و   ورزش 

 برپا می شود.
 این نمایشگاه قرار است 5 الی 8 مهر ماه 1۳99 برگزار شود.

سرپرست اداره امور اداری و برنامه ریزی نیروی 
انسانی نمایشگاه بین المللی منصوب شد  

نوزدهمین نمایشگاه ورزش
 برگزار می شود
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 خودتان را معرفی کنید سوابق تحصیلی اجرایی و مدیریتی تان را برای مخاطبان نشریه 
اقتصاد و نمایشگاه شرح دهید؟

    من محمد کریم زاده مدیر عامل شرکت بهریزان  هستم، گروه صنعتی بهریزان  سابقه سه نسل ریخته 
گری از سنتی تا ماشینی داشته و فعالیت ما در حوزه صنعت ریخته گری است.

 شرکت بهریزان در چه سالی تاسیس و به صورت مشخص در چه حوزه ای فعالیت می کند؟
شرکت بهریزان در ســال 1۳55 فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید دســتگیره، قفل و یراق آالت 
ساختمان با تأسیس کارخانه ای در اصفهان، مهد هنر و صنعت ایران آغاز نمود. شرکت ما بیش از 40 سال 
سابقه در این صنعت دارد، بهریزان  با هدف توسعه شرکت، ارتقاء کیفیت و نوآوری محصوالت از جدیدترین 

تکنولوژی های روز دنیا استفاده می کند.
جایگاه شرکت شما در بازار کجاست؟

بهریزان با داشتن نیروی انسانی متخصص، مهندسین و نیروهای کارآزموده و ماهر و رعایت کامل قوانین 
و مقررات حفظ و صیانت از محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای و تضمین کیفیت محصوالت با رعایت 
الزامات قانونی، استانداردهای فنی، محصوالت خود را متناسب با نیاز مشتری به صورت کارآمد با بهترین 

کیفیت به بازار عرضه نماید.
 بهریزان در بحث طراحی و زیبایی شناسی محصوالت خود چه اقداماتی انجام می دهد؟

ساختار فنی و کاربردی دستگیره های بهریزان، بر مبنای اصول مهندسی و زیبایی شناسی استوار است.  
از ویژگی های طراحی محصوالت بهریزان می توان به نرمی خطوط، انحنای مناســب، راحتی قرار گرفتن 

دستگیره در دست، حذف نقاط تیز با استفاده از اصول طراحی کالسیک و مدرن، اشاره کرد.
 محصوالت بهریزان چه مزیت های منحصر به فردی نسبت به محصوالت مشابه دارد؟ 

ما در بهریزان با به کارگیری آخرین تکنولوژی روز دنیا در تولید، و انجام آزمایشــات مســتمر تخصصی 
یراق آالت در آزمایشــگاه بهریزان، به دنبال تولید محصول باکیفیت هستیم. جهت تحقق این امر چندین 
اســتاندارد بین المللی و ملی از جمله ISO 9001 و  ISO 1000  وEd  2018  در شرکت و آزمایشگاه 

بهریزان استقرار یافته است. 
محاسبات فنی در طراحی، تولید و نیاز بازار، مبنای انتخاب مواد اولیه در تولیدات بهریزان است. استحکام 
و دوام کلیه دستگیره های بهریزان از ســه نوع آلیاژ برنج، زاماک و آلومینیوم تحت پوشش گارانتی 5-20 
ساله شرکت می باشد و دستگیره های با پوشش تیتانیوم، کروم و کروم مشکی از 20 سال گارانتی بهریزان 

برخوردار هستند. 
 عملکرد شرکت شما در سال های اخیر چگونه بوده و چه برنامه ای برای توسعه فعالیت 

خود دارید؟
به دلیل عدم ورود کاالهای بی کیفیت چینی، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد زیرساخت برای تولید کاالهای 
جدید عملکرد شرکت بهریزان نسبت به سال های گذشته بهتر بوده است. و قصد داریم با راه اندازی خطوط 

جدید فعالیت شرکت بهریزان را در سال های آینده هرچه بیشتر گسترش دهیم.
  تامین مواد اولیه شرکت شما به چه صورت اســت و چه مشکالتی برای تهیه مواد اولیه 

دارید؟
    تامین مواد اولیه به صورت داخلی و وارداتی می باشــد که با توجه به شــرایط تحریمی در کشــور با 

مشکالت زیادی برای تامین مواد اولیه از خارج مواجه هســتیم،  شرایط به نحوی است که حتی در بحث 
تامین مواد اولیه در داخل با مشکل مواجه شدیم

 مهمترین دغدغه و مشکالت پیش روی شرکت بهریزان چیست؟
مهم ترین دغدغه و مشکل شرکت بهریزان در بحث تامین سرمایه در گردش و بروکراسی اداری جهت اخذ 

مجوز ادارات و حفظ سالمت داخلی است که متاسفانه باعث سنگ اندازی در فعالیت شرکت ما شده است.
 در زمینه اشتغالزایی شرکت شما چه کارهایی انجام داده و چه برنامه هایی مد نظر دارید؟

  در بحث نیروی انسانی 250 نفر پرسنل به صورت مستقیم و بیش از  400 نفر پرسنل غیر مستقیم با 
شرکت ما همکاری می کنند همچنین در سال جاری در بهریزان ما افزایش ۳0 درصدی پرسنل داشتیم   و 

با راه اندازی خطوط جدید 10% به پرسنل فعلی اضافه خواهد شد.
 بهریزان به کدام کشورها صادرات دارد؟

یکی از اهداف اصلی گروه صنعتی بهریزان حضــور موثر در بازار های صادراتی همگام با صنعت 
جهانی است. از لوازم پیشرفت این مهم، تولید متناسب با نیازها وسلیقه های متنوع مصرف کنندگان 
خارجی می باشد؛ گروه صنعتی بهریزان با شناســایی بازارهای صادراتی تالش نموده محصوالتی 
از قبیل: دستگیره ی درب، دســتگیره مبلمان و یراق آالت را مطابق با نیاز و سلیقه ی مشتریان 
خارجی تولید و عرضه کند. از جمله بازارهای صادراتی شرکت بهریزان می توان به کشورهایی مثل: 
انگلستان، استرالیا، هلند، ترکیه، گرجستان، عراق، روسیه، اسکاتلند، نیجریه، ونزوئال، کشور های 
حوزه خلیج فارس و … اشاره نمود. امید است در آینده ای نه چندان دور شاهد گسترش فعالیت 

های خود در دیگر نقاط دنیا باشیم.

محمد کریم زاده مدیر عامل شرکت بهریزان مطرح کرد: 

بهریزان به زیبایی شناسی قطعات تولیدی توجه دارد 
شرکت بهریزان با ســابقه ای نزدیک به ســه دهه فعالیت در عرصه صنعت ساختمان به 
عنوان یک شرکت موفق در این حوزه شناخته می شــود.به مناسبت حضور شرکت بهریزان 

در نمایشگاه بین المللی ســاختمان، گفتگویی با آقای محمد کریم زاده مدیر عامل شرکت 
بهریزان داشتیم که در ادامه می خوانید.

بررســی وضعیت ســاختمان ایران در 
اســفندماه 98نشــان داد، شامخ)شاخص 
مدیران خرید- PMI( صنعت ساختمان 
در اســفند 98نســبت به بهمن ماه روند 

کاهشی داشته است.
اســاس  بر  گزارش اقتصادآنالین،  بــه 
اعالم اتــاق تعاون ایران، عدد شــامخ کل 
در اســفندماه 98، بر روی عــدد ۳5 قرار 
گرفت. چراکه میزان فعالیت های تولید یا 
ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل 

بیش از ۳0 درصد کاهش یافت.
بنا بــر اعالم فعــاالن این حــوزه، بجز 
تأثیر برجســته شــیوع بیماری کرونا بر 
تولیدی  فعالیت هــای  کاهــش میــزان 
بخش ساختمان، بخشی از این کاهش به 
دلیل تحویل سفارشات پیش از اسفند در 
برخی صنایع تولیدی بوده که هرسال عماًل 
در اسفند و فروردین فعالیت خاصی انجام 

نمی دهند.
در برخی از شرکتهای هلدینگ فعال در 
ساختمانی، بدلیل انجام  پروژه های  زمینه 
و تکمیــل قراردادهــای قبلــی، میزان 
فعالیت های انجام شــده در برخی موارد 
اندکی افزایــش یافت. از ســوی دیگر به 
دلیل نااطمینانی از وضعیــت بازار، میزان 
سفارشات جدید ۳۳ درصد کاهش داشت. 
در نتیجه مواد اولیه کمتری نیز خریداری 
شد. اما قیمت مواد اولیه حدود 10 درصد 
افزایش یافت. با وجود مشــکالت موجود، 
کارفرمایان بر حفظ نیروی کار خود تالش 
کرده و تعداد نیروی انسانی در مجموع تنها 
4 درصد کاهــش یافت. باتوجه به تحویل 
سفارشــات قبلی در بسیاری موارد، میزان 
کارهای معوق نیز حدود 11 درصد کاهش 

یافت.
صنعــت  می شــود؛  نشــان  خاطــر 
د  ر ا ند ســتا ا س  سا ا بر ن  ختما سا
بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیت های 
اقتصادی )ISIC(، به ســه گــروه اصلی 
ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های 

ســاخت و ســاز تخصصــی ســاختمان 
دسته بندی می شود. در یک تقسیم بندی 
دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی 
مسکونی و غیرمسکونی )تجاری و عمرانی( 
است. درحالی که در بخش مسکونی، قدرت 
خرید عامه مردم به دلیل تورم باال همچنان 
پایین است، پارامترهایی همچون افزایش 
نرخ ارز ، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، 
همچنین قرارداشتن در بازه زمانی پرتعداد 
معامالت در ماه پایانی ســال و انتظارات 

تورمی، باعث افزایش قیمت مسکن شد.
در حالیکه بــا شــیوع بیماری کرونا و 
کاهــش مراجعات حضوری بــرای خرید 
مسکن، میزان خرید و فروش بویژه از نیمه 
اســفند به بعد با کاهش زیادی نسبت به 

هفته های قبل مواجه شد.
در بخش تولید تجهیزات ســاختمانی 
تحــت تأثیــر افزایش قیمتها بویــژه در 
بخش آهن و میلگــرد، نوســانات ارزی، 
تشــدید مشــکالت در حوزه واردات مواد 
اولیــه همزمان با شــیوع ویروس کرونا و 
بســته شــدن راه های مــرزی و تاکید بر 
کاهش فعالیت های فیزیکی، عمالً میزان 
فعالیت هــای تولید و خدمــات با کاهش 

زیادی نسبت به ماههای قبل مواجه شد.
در بخش عمرانی نیز همچنان بواسطه 
کمبود اعتبــارات عمرانی دولــت و عدم 
پرداخت دســتمزد پیمانکاران، کند بودن 
یا تعلیــق روند انجام پروژه هــای عمرانی 
کماکان مشهود بود. با توجه به اهمیت این 
بخش در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی، 
الزم اســت در شــرایط کنونی، دولت با 
تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش عمرانی، 

زمینه رونق این بخش را فراهم سازد.
گفتنی اســت، اتاق تعاون ایــران برای 
نخستین بار در کشــور از مهرماه 1۳98 
نسبت به اجرای طرح شــامخ ساختمان 
اقدام کرده که نتیجــه آن بصورت ماهانه 
توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر 

می شود.

سایه کرونا بر صنعت ساختمان
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چگونه تغییرات اقلیمی صنعت ساختمان را دگرگون می کند؟
تغییــرات آب وهوا در سراســر دنیا ســبب شــده 
مهندسان عمران روش های منتوع تری برای طراحی 

ساختمان ها را در پیش بگیرند.
به گزارش آنا،  تغییرات گســترده وضعیت آب وهوا 
در سراســر دنیا بر جنبه های مختلــف زندگی مردم 
تأثیــرات زیادی گذاشــته اســت. باال آمدن ســطح 
آب دریا و گرم شــدن کره زمیــن ازجمله مهم ترین 
مشــکالتی اســت که در اثر تغییرات اقلیمی ایجاد 
می شــود. دگرگونی های شــدید و مکرر آب وهوا در 
دهه هــای اخیر بر صنعت ساختمان ســازی نیز تأثیر 
زیادی داشته و مهندســان را به سمتی برده است که 
بیش از گذشته ساختمان هایی با مقاومت باال در برابر 

آب وهوای متغیر را طراحی کنند.
در طراحی نقشه هر ساختمان در نظر گرفتن فشار 
بارهای مصنوعی نظیر وســایل منزل و تعداد اعضایی 
که در آن محل زندگی می کنند و نیروی واردشــده 
از مصالح ســاختمانی و عوامل طبیعــی مانند باران، 
باد و برف نیز ضروری است. اگر ساختمان ها در برابر 
فشــارهایی که طبیعت به آن ها وارد می کند مقاومت 
کافی نداشته باشد و شرایط بســیار خطرناکی پیش 

آمده و ممکن است حوادث ناگواری روی دهد.
یکی از مــواردی که موجــب ایجاد شکســت در 
ستون های فوالدی و دیوارهای بتنی می شود تغییرات 
متوالی و شدید دما اســت. با افزایش و کاهش مکرر 
دما قســمت های مختلف ســاختمان تضعیف شده و 
ممکن است در شــرایطی که ناگهان فشار زیادی به 
ساختمان وارد شــود به طورکلی دچار شکست شوند. 
لذا مهندســان در هــر منطقه باید ضمــن اطالع از 
حداکثر و حداقل دمای ممکن مصالح مناســب را در 

ساخت پروژه های عمرانی به کارگیری کنند.
 تغییرات آب وهوایی چگونه ســاختارهای 

ساختمانی را دگرگون می کنند؟
درحالی که موضوع تغییــر اقلیم یکی از بزرگ ترین 
چالش های پیشــروی دولت ها در کشورهای مختلف 
دنیا است شــکی نیســت که دمای کره زمین رو به 
افزایش است. بررسی ها نشــان می دهد دمای زمین 
بین ســال های 2002 تا 2008 به انــدازه 0,8 درجه 
ســانتی گراد افزایش یافته است. به گزارش وب سایت 
Climate.org دمای ســیاره خاکــی در هر دهه 
به طــور متوســط 0.2 درجــه ســانتی گراد افزایش 
می یابد. این روند در شــرایطی به وقوع می پیوندد که 
دانشمندان معتقدند گرمایش پایدار جهانی با افزایش 

1.5 درجه سانتی گراد کافی است تا میلیون ها انسان 
در معرض قحطی، امواج گرما و فقر افسارگســیخته 

قرار بگیرند.
چنین گرمای بی ســابقه ای در کره زمین الگوهای 
مختلــف دچــار  در کشــورهای  را  هوایــی  و  آب 
اختالل کرده و موجب شــده بیش از گذشــته شاهد 
افزایش سرعت فرســایش خاک و کاهش عمر مفید 
ساختمان ها باشیم. بارندگی های سنگین در برخی از 
مناطق دنیا و خشک سالی طوالنی در نواحی مسکونی 
موجب شده استحکام در ســاختمان ها کاهش یابد. 
از همین رو مهندســان عمران درصدد هســتند تا با 
طراحی ساختمان هایی مستحکم زندگی ایمن تری را 

برای مردم فراهم کنند.
گرمای هوا سبب شده اســت مردم از دستگاه های 
تهویه هوا باقدرت بیشتری اســتفاده کنند درنتیجه 
اختالف دمای داخــل واحدهای مســکونی و بیرون 
ســاختمان افزایش می یابد و این اختالف دما قدرت 
و عمر مفید عایق های حرارتی ســاختمان را کاهش 

می دهد.
مناسب  جایگزینی  ســبز  ساختمان های   

برای بناهای کنونی
به منظور  امــروزه شــرکت های ساختمان ســازی 
مقابله با گرمایش بیش ازانــدازه زمین و ذخیره بهتر 
و بیشــتر انرژی در بناهای مســکونی و غیرمسکونی 
تصمیم به ساخت »ساختمان های ســبز« گرفته اند. 
این نوع ســاختمان ها نگرانی های مربوط به تغییرات 
اقلیمی را تا حد زیادی برطرف می کنند. برای طراحی 
ساختمان های ســبز حجم کمتری از مصالح سنگین 
و زیســت تخریب ناپذیر اســتفاده شــده و تغییرات 

آب وهوایی تأثیر کمتری روی آن ها دارد.
سیستم های تهویه در ساختمان های سبز به گونه ای 
طراحی می شــوند که انرژی کمتری مصرف کرده و 
درعین حال بازدهی بیشــتری دارد. این سیســتم ها 
انــرژی الکتریکــی موردنیاز خــود را عمومــاً از نور 
خورشید تأمین می کنند و درنهایت آلودگی ناچیزی 
را به طبیعــت بازمی گردانند. امــا در هر صورت باید 
توجه داشــت که بــرای مقابله با تغییرات گســترده 
آب وهوا استفاده از تهویه های سازگار با محیط زیست 

کافی نیست.
نکته حائز اهمیت برای جلوگیری بیشتر از تغییرات 
اقلیمی این اســت که ساختمان های ســبز عموماً در 
مناطقی ساخته می شوند که آلودگی محیطی و تولید 

مواد آالینده در آن ها کمتر اســت و درمجموع تغییر 
زیادی در شــرایط حاکم برجهان به وجود نمی آورند. 
اگر ســاختمان های ســازگار با محیط زیست بیشتر 
در شهرها و روســتاهایی که حجم باالیی از انرژی را 
مصرف می کنند گسترش یابند قطعاً در کوتاه مدت و 
بلندمدت تأثیــر عمیق تری بر حفظ دمای متعادل در 

کره زمین خواهند داشت.
به عنوان مثال بخشــی اعظمی از شــهر نیواورلئان 
در کشــور آمریکا پایین تر از ســطح دریا قرار دارد از 
همین رو مهندســان هنگام ســاخت این شهر سیل 
بندهای و ســدهای بزرگــی را طراحــی کردند؛ اما 
باوجــود چنین تمهیداتــی طوفان کاترینا در ســال 
2005 میالدی آسیب های ویرانگری به این شهر وارد 
ساخت و خسارات زیادی را به وجود آورد. از آن سال 
تاکنون شهر سازان در تالش هســتند تا این منطقه 
را به گونه ای طراحی کنند که آمادگی نســبی و حتی 

کامل را برای شرایط بحرانی آب وهوایی داشته باشد.
یکــی از مــواردی کــه در طراحی جدید شــهر 
نیواورلئان توجه زیادی به آن شده است مرتفع سازی 
و مستحکم بیشتر سیل بندها است. مهندسان عمران 
ســازه باوجود تغییرات گســترده آب وهوا و احتمال 
وقوع ناگهانی هرگونه حادثه طبیعی تمام تالش خود 
را به کار می بندند تا طراحی مناســبی برای بناهای 
مسکونی و اداری در نظر بگیرند و تحلیل مناسبی از 
عمر مفید یک ســاختمان را ارائه دهند. مثالی واضح 
درزمینهٔ چالش هــای پیش روی مهندســان طراح، 
تغییر اقلیم در بازه های زمانی کوتاه مدت است. اغلب 
آیین نامه های مقررات ساختمان میزان بارهای وارد از 
طرف باران، باد و برف را طی متوســط اندازه گیری ها 
در بازه هــای زمانی 50 تا 100 ســال بیان می کنند 
درحالی که در موارد متعددی حــوادث طبیعی نظیر 
طوفان قدرتی بسیار بیشتر از حد مقاومت ساختمان 

دارد.
 طراحی ساختمان های آینده چگونه خواهد 

بود؟
جوامع مختلف مهندســان عمران در سراســر دنیا 
بر ســر این موضوع که باید ســاختمان های آینده را 
با هماهنگی بیشتری نسبت به محیط زیست ساخت 
اتفاق نظر دارند. طراحی سازگار با طبیعت محیط امن 
و بدون آلودگی را برای زندگی انسان ها ایجاد کرده و 
تأثیر مخربی کمتر بر آب؛ خــاک و هوای کره زمین 
می گذارد. در ســاختمان های سبز از مواد اشتعال زای 

کمتــری استفاده شــده بنابراین زمانــی که محیط 
اطراف خانه آتش می گیرد نیازی بــه  نگرانی از بابت 
سرایت شــعله های آتش به خانه نیست. حتی برخی 
از مصالح به کاررفته در ســاختمان های ســبز قدرت 

خاموش کننده دارند و به مهار حریق کمک می کنند.
طراحی خانه هایــی هماهنگ با تغییــرات اقلیمی 
شرایط را به وجود می آورد که مهندسان حتی به فکر 
تأمین انرژی الکتریکی از بادهای شــدید و سیل های 
بزرگ باشند. ساختمانی که دارای زهکشی و سیستم 
انتقال آب دقیق و مهندسی شــده باشــد حجم آب 
اضافی وارده را به سرعت تخلیه کرده و بار وارد بر پایه 
ساختمان را کنترل می کند؛ بنابراین سیستم زهکشی 
پیشــرفته با لوله های بزرگ تر جزئی از طراحی نسل 

آینده ساختمان ها است.
در حال حاضر تجهیزات و مصالــح موردنیاز برای 
طراحی ساختمان های ســبز گران تر از مواد سازنده 
ســاختمان های معمولی اســت. از همین رو بسیاری 
از ســازندگان ســاختمان پروژه هــای هماهنــگ با 
محیط زیســت را مقــرون به صــرف نمی دانند. بدون 
شــک در نگاه اول و با دیدگاهی ســطحی ســاخت 
اقتصــادی مقرون  ازلحاظ  ســاختمان های ســنتی 
به صرفه تر به نظر می رســد ولی اگــر به طور علمی و 
با بینشــی عمیق به تأثیر هر ســاختمان بر طبیعت 

بنگریم متوجه خواهیم شــده هزینه بیشــتر موجب 
حفظ آرامــش و امنیت تعداد زیــادی از مردم جهان 

خواهد شد.
 صنعت ساختمان های سبز در ایران

ایــران به عنــوان کشــوری در حال توســعه نیاز 
گسترده ای به منابع انرژی داشته و ساالنه میلیون ها 
تن مصالح ســاختمانی بــرای ساخت وســاز مصرف 
می شــود. وجود چنین نیازی در کشور و لزوم  حفظ 
محیط زیست برای فرزندان آینده ایران موجب شده 
ســازمان های دولتی و انجمن های خصوصی قوانین 
خاصی برای اســتفاده بهینه از منابع انرژی فســیلی 
و طراحی ســاختمان هایی با حداقل مصرف انرژی را 

تبیین کنند.
اکنون در ایــران ظرفیــت قوانین مقــررات ملی 
ساختمان در با تغییرات اقلیمی کشور کامال هماهنگ 
بوده و مهندســان تــالش می کنند تــا حدالمقدور 
ســاختمان های مســکونی و اداری را بــه گونــه ای 
طراحی کنند که هم عمر مفید باالیی داشــته و هم 
کمترین آســیب ممکن را به محیط زیست وارد کند. 
ده ها شــرکت دانش بنیان ایرانــی در زمینه طراحی 
ســاختمان های ســبز و تامین مصالح چه در سطح 
کشــور و چه در عرصه بین المللی در حــال فعالیت 

هستند و خدمات متنوعی را ارائه می دهند.
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شرکت پارسیا گستر تولید کننده محصوالت pvc بیش از یک 
دهه در زمینه دکوراسیون داخلی فعال بوده است و اولین تولید 
کننده ابزارآالت pvc در ایران  بوده و عالوه بر حضور محصوالت 
آن در اکثر نقاط کشــور صادرات نیز دارد. بــا توجه به جایگاه 
محصوالت دکوراسیون داخلی و محصوالت pvc  به عنوان یک 
صنعت پویا و به روز، این شرکت با عرضه محصوالت دانش بنیان، 
نیاز بازار را مرتفع می کند و همگام با پیشرفت های این صنعت 
ما نیز رو به جلو حرکت می کند. در ایــن زمینه در گفت وگو با 
سید مهدی خدامی مدیرعامل پارسیا گستر تحوالت این شرکت 

و صنعت پی وی سی را مورد بررسی قرار داده ایم. 

 سوابق علمی و اجرایی  خودتان را شرح دهید؟
سید مهدی خدامی مهندس شیمی هستم با بیش از یک دهه فعالیت 

در عرصه تولید و و دارای گواهی کارافرینی سطح طالیی هستم.
 شرکت شما چه کاال و خدماتی در بازار ارائه می دهد؟

شــرکت ما بیش از یک دهه تولید کننده محصــوالت pvc در زمینه 
دکوراســیون داخلی بوده اســت و اولین تولید کننده ابزارآالت pvc در 
ایران  بوده و محصوالت آن در اکثر نقاط کشــور حضور دارد و صادرات 

نیز داریم. 

 برنامه شما برای توســعه فعالیت شــرکت پارسیا گستر 
چیست؟

محصوالت دکوراســیون داخلی یک صنعت پویا و به روزی است و هر 
ساله شــرکت ها با عرضه محصوالت دانش بنیان، نیاز بازار را مرتفع می 
کنند و شرکت ما نیز از این قاعده مســتثنی نیست و همگام با پیشرفت 

های این صنعت ما نیز رو به جلو حرکت می کنیم
 چه چالش ها و مشکالتی پیش روی شرکت شما قرار دارد؟

عدم ثبات قیمت مواد اولیه که باعث می شــود تولید کنندگان نتوانند 
برنامه ریزی و هدفگذاری بلندمدت داشته باشند. دوم وجود واسطه گری 
در توزیع مواد اولیه که باعث افزایش بی رویه در نرخ مواد اولیه و هرج و 
مرج در بازار می شود و و... از چالش های پیش روی این صنعت است که 
باعث زیان به تولید کنندگان واقعی می شــود. عدم حمایت های قانونی 
از تولید کنندگان و صادر کنندگان و ســخت گیری ها و ســنگ اندازی 
ها در ثبت ســفارش و واردات مواد اولیه باعــث ضربه به صنعت pvc و 
پایین آمدن کیفیت ســطح کیفی محصوالت تولیدی می شود. ویروس 
کرونا باعث به تعطیلی کشــیدن کلیه کســب و کارها و کاهش تقاضای 
محصوالت تولیدی شــد. اجرای پروتکل های بهداشتی محدودیت های 
فراوانی در تولید ایجاد کــرده که باعث کاهش شــدید راندمان تولید و 

افزایش شدید هزینه های آن شده است. 

 وضعیت شرکت شما در بحث اشتغال زایی چگونه است؟
شرکت پارسیا گستر در بدو تاســیس با 15 نفر نیرو راه اندازی شد و 
در حال حاضر  با گسترش فعالیت های شــرکت 80 نفر در آن مشغول 
به فعالیت هستند و قصد داریم در سال های آتی با افزایش فعالیت های 

خود به اشتغالزایی در این صنعت کمک کنیم.
 پارسیا گستر به چه کشورهایی صادرات دارد؟

شــرکت ما به کشــورهای  همســایه از جمله عــراق،  افغانســتان و 
ترکمنستان صادرات دارد و اخیرا بر روی بازار پاکستان نیز متمرکز شده 
ایم و ســرمایه گذاری کرده ایم که البته به خاطر ویروس کرونا به تعویق 

افتاده است
 شما در چند دوره نمایشــگاه بین المللی صنعت ساختمان 
شرکت کردید و هدف اصلی شــرکت شما از حضور در نمایشگاه 

چیست؟
شرکت ما  ســه دوره در نمایشگاه حضور داشــته است و  هدف اصلی 
شرکت ما معرفی محصوالت جدید و ایجاد بازار جدید است که متاسفانه 
ویروس کرونا باعث شــد در این دوره بازرگانــان خارجی حضور کمتری 

داشته باشند
 چه پیشهادی برای بهبود عملکرد صنعت ساختمان و صنف 

خود یعنی محصوالت پی وی سی دارید؟
به نظر بنده این صنف نیاز بــه اتحادیه برای هماهنگی بهتر بین تولید 

کنندگان و تبادل نظر و انتقادات و پیشنهادات دارد

سید مهدی خدامی مدیرعامل پارسیا گستر اعالم کرد

»پارسیا گستر« در تحوالت صنعت pvc پیشگام است

دبیر مرکــز تخصصی توســعه صــادرات صنعت ســاختمان در 
کردســتان عراق از راه اندازی نخســتین مرکــز تخصصی صادرات 
توســعه صنعت ســاختمان در عراق خبر داد و گفت:  کشــور های 
افغانستان، گرجســتان و عمان از اهداف بعدی راه اندازی این مرکز 

هستند.
به گزارش تسنیم،  ناصر لعل نوری در نشســت خبری خود از راه 
اندازی اولین مرکز تخصصی توسعه صادرات صنعت ساختمان ایران 
در عراق خبر داد و گفــت:  با راه اندازی این مرکــز تولید کنندگان 
تجهیــزات , خدمات فنی و مهندســی و مصالح ســاختمانی ایرانی 
می توانند با بهره مندی از خدمات این مرکز حتی در شــرایط کرونا 
بطور مســتقیم با ســازندگان بزرگ عراقی ارتباط برقــرار کرده و 

محصوالت خود را به آنان عرضه کنند.
دبیر مرکز تخصصی توسعه صادرات صنعت ساختمان با بیان این 
که با راه اندازی این مرکز در اقلیم کردســتان عــراق امکان عرضه 
مســتقیم تولیدات ایرانی در بخش صنعت ســاختمان در کشــور 
عراق فراهم  می شــود، تصریح کرد:  امکان حضور شرکتهای دانش 
بنیان نیز در این مرکز که در فاصلــه 25 تا ۳0کیلومتری مرز پرویز 
خان راه اندازی شده که بازارچه بســیار مناسبی برای عرضه کاالی 

ساختمانی  وجود دارد درحالی که شرایط حضور نیز امن است.
وی با اشــاره به رونق صادرات کاالی  ســاختمان ایرانی در بازار 
عراق گفــت: با راه اندازی این مرکز, واســطه گــری و داللی حذف 
خواهد شد و ما می توانیم سهم خود را از بازار عراق دریافت کرده و با 

کشور هایی چون ترکیه , روسیه و چین رقابت کنیم.
لعل نوری با اشاره به فراهم بودن امکان حضور 150 تولید کننده 
ایرانی در این مرکز بصورت یکســاله ادامه داد: در این مرکز صادرات 
مصالح و تجهیزات ساختمانی تولید شده در ایران تجمیع و صادرات 
از این کانال انجام می شــود درحالی  که تولیدکننــدگان تا پیش از 
این باید مراحل مختلف و ســختی های زیادی را برای عرضه کاالی 

تولیدی خود به عراق طی کنند.
وی با تاکید براینکه تولید کنندگان ایرانی می توانند در کوتاه ترین 
مسیر با ســازندگان پروژههای بزرگ و عمده فروشان عراقی قرارداد 
امضا کنند ادامه داد: این قرارداد ها در راستای جهش تولید منجر به 
رونق اقتصادی وارز آوری خواهد شــد و همچنین در توسعه صنعت 

ساختمان و ایجاد اشتغال بسیار اثر گذار است.
دبیر مرکز تخصصی توســعه صادرات صنعت ســاختمان در اقلیم 
کردســتان عراق خاطر نشــان کرد: تولید کنندگانی که محصوالت 
خود را در ایــن مرکز عرضه می کنند باید از  ســازمان اســتاندارد 
ایران و اســتانداردهای بین المللی مجوز دریافــت کنند.همچنین 
کشورهای افغانستان گرجستان و عمان کشورهای بعدی مورد هدف 

برای راه اندازی این مرکز هستند.
لعل نوری با تاکید بر اینکه استاندارد ایران مورد تایید کشور عراق 
است، افزود: این مرکز مجوزهای الزم را از اقلیم کردستان , سفارت 
جمهوری اسالمی ایران و اتاق بازرگانی سلیمانیه گرفته است و 20 
تیرماه امســال نیز پس از پایان نام نویســی  تولیدکننــدگان ایرانی 

افتتاح خواهد شد.

راه اندازی نخستین 
مرکز تخصصی 
صادرات صنعت 

ساختمان در عراق
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رضا چینی مدیرعامل واحد آجر نماچین خبر داد

»آجر نماچین« 6 هزار محصول متنوع به بازار داخلی و صادراتی عرضه کرده است

معرفی  را  خودتان  لطفا   
کنید و سوابق علمی و اجرایی 
خود را در ایــن صنعت برای 
و  اقتصاد  نشــریه  مخاطبان 

نمایشگاه توضیح دهید؟
رضا چینی هســتم مدیرعامل واحد آجر نماچین. 
سوابق اجرایی بنده در سه واحد تولیدی مختلف  و در 
تولید آجرهای سنتی و آجرهای اکسترود بوده است. 
در رشته ماشین سازی و تولید ماشین آالت خط تولید 
آجر چندین سال فعالیت داشته ام و یک واحد ظروف 
چینی هم راه اندازی کرده ام که االن آن واحد ماشین 
سازی هنوز به کار خود ادامه می دهد و واحد آجر در 
دو سه شاخه مختلف فعال اســت ولی واحد ظروف 
چینی به کل تعطیل شده است. در مدیریت اجرایی 
دیگر االن در ngo های مختلف فعال هستم. معاون 
کانون و انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان 
و عضو هیئــت مدیره خانه صنعت و معدن اســتان 
اصفهان هستم و مسئولیت بیشتری را به عنوان دبیر 

کانون کارافرینان استان اصفهان دارم.
 درمورد ســوابق و فعالیت های خود در 

شرکت توضیح دهید؟
من نســل ســومی هســتم که در حوزه آجر کار 
می کنم. پدر و پدربزرگم در این حوزه کار می کردند. 
واحد آجر نماچین در سال 69 افتتاح شده ولی قبل از 
آن مدیر کارخانه آجر چینی و آجر مهر استان اصفهان 
بوده ام و در تاســیس آجر شاهین اصفهان هم فعال 

بوده ام. 
 چه کاال و خدماتــی را ارائه می دهید و 

جایگاه شما در بین رقبا کجاست؟ 
صنعت آجر تا قبل از این همیشــه بــه این فکر 
می کرده که باید فقط آجر تولید کند. ما به عنوان یکی 
از پیشرو های این صنعت، تولید  آجر را بعد از اینکه  در 
دوره ای از خاک رس استفاده و تولید می شد، متحول 
کردیم و به عنوان اولین واحد کار بررســی علمی آن 

را انجام دادیم و R&D فعالی داشته ایم. برای اولین 
مرتبــه در ایران آجر را از شــن ها یعنــی خاک های 
صنعتی استخراج کرده ایم و انواع آجرها در رنگ های 
مختلف تولید کرده ایــم. واحد شــماره 1 و 2 آجر 
نماچین امروز با 4500 نــوع تولید در رنگ ها و ابعاد 
مختلف آجر تولید می کند و واحد شــماره ۳ -رویال 
نماچین- که بیشتر در حوزه الکچری آجر کار می کند 
حدود 1500 نوع تولید متفاوت دارد. باید این را اضافه 
کنم که وضعیت ما در صنعت آجر تقریبا جزو برندهای 
شناخته شده و خوب  است. استقبال خوبی از واحد ما 
شده است و به عنوان اولین واحد تولید کننده 4:14 
آجری در ایران معرفی شــده ایم. محصول جدیدی 
است که با نمای خشــک اجرا می شود. خوشبختانه 
چند پروژه ملی ایران از این محصول استفاده می کند. 
در کنار آن برای طرح توسعه و کارهای جدید، از اول 
تولید تا انتهای نیازهای مصــرف کنندگان و جامعه 
مهندســین را تامین می کنیم. عالوه بر آجر، چسب 
اجرای نماکاری های آجر را تولید می کنیم. پروژه های 
بندکشــی نمای آجر را تولید می کنیــم. نانو را برای 
پوشش آجر تولید کرده ایم و مواد شوینده برای زمانی 
که ساختمان تمام می شود و شستشو می شود. انواع 
محصوالت جانبی در کنار تولید آجر داریم و در بحث 
نمای خشک،  خوشبختانه تمام قطعات نصب نمای 
خشک جزو تولیدات ما است و خدمات مختلفی را به 

جامعه مهندسین و آرشیتکت ها می دهیم. 
 با مدیران برتر صحبت کرده ام و خیلی از 
مدیران گفته اند که کرونا به بنگاه های اقتصادی 
آسیب زده است. این شرایط مشخصا در شرکت 

نماچین چه تاثیری گذاشته است؟
خیلی عالقه ندارم که نــا امید کننده صحبت کنم. 
قطعا کرونا برای جامعه ما و برای بقیه جهان مشکالت 
اقتصادی ایجاد کرده اســت ولی مزیت های خاصی در 
ایران بوجود آمده که آن مسائل را حل کرده است. مثال 
در یک شــرایط اقتصادی قرار گرفته ایم که متاسفانه 

پول ملی ما هر روز بی ارزش تر می شود و افراد جامعه 
که پول در اختیار دارند به روش های مختلف به دنبال 
این هستند که پول خود را به کاال و اموال تبدیل کنند و 
مردم هجوم زیادی به بورس و امثالهم آورده اند. طبیعتا 
در بخش ساختمان و مسکن  این اتفاق افتاده است اما 
باید توجه داشت که شــرایط کرونا حتی بازار بهتری 
نسبت به  شرایط عادی برای صنعت آجر ایجاد کرده 
است. واقعا بیشتر نگران وضعیت سالمت جامعه هستیم 

تا وضعیت اقتصادی که برای ما ایجاد می شود. 
 شما صادرات هم دارید؟

بله – خوشبختانه مواد اولیه بسیار مرغوب در ایران 
داریم و این نقطه قوت تولیدات ما نسبت به تولیدات 
اروپایی اســت. به این جهت که معادن مختلفی در 
ایران داریم کــه می توانیم آجر را بــا رنگ های ماده 
معدنی متفاوتی تولید کنیــم. این رنگ ثابت خواهد 
بود در نتیجه نسبت به اروپایی ها قیمت تمام شده آجر 
بسیار کمتری خواهیم داشت چون آن ها برای تغییر 
رنگ آجرشان باید از رنگ دانه ها استفاده کنند. ولی 
ما از مواد معدنی مختلف استفاده می کنیم. ثبات رنگ 
ما بهتر خواهد بــود. به همین جهت می توانیم ارزش 
افزوده بســیار مطلوبی در این صنعت داشته باشیم. 
ولی بخش صادرات، الفبایی غیر از مسائل تولید الزم 
دارد تا چیزی که در داخل کشــور داریم اســتاندارد 
صادراتی را داشته باشد. بخش مهندسی تولید، تداوم 
تولید یکنواخت، باکیفیت و آنچه مربوط به صادرات 
و ارتباط خارجی اســت،  حمل و نقل و بازاریابی در 
بازارهای متفاوت و اجرای صحیح تعهدات باید مورد 
توجه باشد تا صادرات با موفقیت همراه شود. باید به 
تعهد خود در مقابل مشتری خارجی به خوبی عمل 

کنیم تا صادرات موفق باشد. 
متاسفانه با شرایط معمول فعلی در بخش تعهد به 
مشتریان خارجی مشکل داریم. در بخش حمل و نقل و 
جابجایی ارز مشکل داریم و متاسفانه این وضعیت رکود 
در جامعه در زیرســاخت های داخلی نیز مشکل ایجاد 

کرده است. یعنی وضعیت حمل و نقل داخلی ما امروز 
مشکل شده است. حدود یک ســال پیش بنده از هر 
نقطه ای می خواستم کاالیی را جابجا کنم انجام می شد. 
امروز متاسفانه باید عرض کنم که خیلی وقت ها با اینکه 
در اســتان اصفهان در مرکز ایران قرار داریم جابجایی 
محصول ما و مواد اولیه ما که از اطراف کشور باید انجام 
شــود بیش از ده ها روز معطل می شــود. باید ما را در 
نوبت قرار دهند و این قطعا در تولید و صادرات و انجام 

تعهدات خارجی با مشکالتی مواجه می کند. 
 به کدام کشورها صادرات دارید؟

خوشبختانه به آسیای میانه و کشورهای اروپایی و 
استرالیا و حتی کشور کانادا صادرات داریم

 به صورت تقریبی میزان صادرات شــما 
چقدر است؟

به دالیل مختلف رقم صادرات مشــخص نیست. 
چون بحث قیمت ارز هر روز در نوسان است و خیلی 
از صادرات االن توسط بازارهای مرزی انجام می شود 
به جهت اینکه هنوز نتوانسته ایم مشکالت گمرکی را 
حل کنیم و قیمت شاخص پایه گمرکی خیلی باالتر 
از قیمت واقعی اجناس بوده اســت و به جهت اینکه 
یک زمان جوایز صادراتی داده می شد و شرایط قیمت 
گذاری گمرک ها تغییر کرده است تا این ها را اصالح 

نکرده باشیم آمار دقیقی نمی توانم عرض کنم.
 انتظارتان از نهادهای حمایتی مانند دولت 
و بانک ها و مجلس چیســت؟ چه قدمی برای 
کمک به صنعت ساختمان و شرکت های فعال در 

این حوزه باید بردارند؟
انتظارمان در یک جمله ایجاد بستر بهتر کار و تولید 
در کشور است. متاسفانه رتبه کشور ما رتبه ضعیفی 
در دنیا است و ساختارهای اداری و امثالهم همراستا با 
تولید نیست. علیرغم اینکه با فرمایشات رهبر انقالب، 
در جهش تولید گام های اساسی برداشته شده است، 
ولی  وزارتخانه قــوی مانند وزارت صمت چندین ماه 
بدون وزیر مانده اســت. اینکه یــک وزیر را به جهت 
خاصی جابجا کنند و جایگزین او بررسی نشده باشد 
لطمات زیادی به تولید خواهد زد. انتظار حمایت مالی 
بهتر از بانک ها نداریم چون افت پــول در ایران زیاد 
است ولی سمت و سوی انتظار ما، برنامه ریزی صحیح 
دولت است. متاسفانه برنامه در عملکرد و برنامه ریزی 
دولت دهم و یازدهم و بعدا دوازدهم تفاوت های زیادی 
را می بینیم. از جمله در دولت آقای احمدی نژاد برنامه 
ای بود که ساالنه یک میلیون واحد مسکونی ساخته 
شــود و در دولت آقای روحانی این عدد به 100 هزار 
واحد رسیده است. زمانی واحدهای صنعتی را ترغیب 
می کردند که افزایش تولید داشته باشند که بتوانند 
مواد اولیه یک میلیون واحد را تهیه کنند و در زمانی 
یک مرتبه مصرف به یک دهم می رسد. این به تولید 
فشار می آورد. در یک جمله انتظار ما از مجلس و دولت 
آینده ثبات برنامه ریزی اســت. یعنی اگر من تولید 
کننده بدانم رئیس جمهوری که می خواهد بیاید در 
شعارهای انتخاباتی خودش چقدر ثابت قدم است به 
برنامه تولید و برنامه ریزی مدیران کمک خواهد کرد. 
برنامه چهارساله رئیس جمهور برای بهبود اقتصاد باید 
مشخص و ملزم به اجرای آن باشد. ولی اینکه قولی به 
افراد داده شــود و بعد غیر از آن عمل شود مشکالتی 
ایجاد می کند. البته با حضــور وزرای قوی در کابینه 
آقای روحانی ماننــد دکتر اســالمی در وزارت راه و 
شهرسازی گام های اساســی برداشته شده است ولی 
متاسفانه این حرکت ها در دو دولت آقای روحانی دیر 
شروع شد و باعث شد که این تالطم تولید باتوجه به 
برنامه ریزی های دولت مشکالت خاصی را برای تولید 

کننده ها بوجود بیاورد. 
 شرکت شــما به صورت مشخص در این 
زمینه چــه کارهایی انجــام داده و چند نیرو 
به صورت مســتقیم و غیر مستقیم با شرکت 
شما کار می کنند و برنامه شــما برای افزایش 

اشتغالزایی طی سال های آتی چه می باشد؟
ما یک واحد کارآفرین هســتیم و اصــوال کارآفرینی 
تطبیق مسلمی با بخش اشتغال ندارد. بسیاری از اوقات 
تولیدات و روش های ما به نحوی است که اشتغال را ممکن 
است کمتر کند ولی بهره وری را بیشتر می کند. تمرکز 
ما روی بهره وری است. به این شکل که در بحث 00:45 
ســی و پنج درصد مصرف انرژی داخل ساختمان را برای 
مادام العمر در ساختمان کم می کنیم. طبیعتا ضد اشتغال 
است چون برای تولید انرژی در ســطح کشور نیروهای 
زیادی به کار می رفتند و غیر مستقیم ضد اشتغال است 
ولی محیط ســالمی را برای مردم ایجاد می کند و انرژی 
کمتری صرف می کند و هزینه مصرفی پایین تری را برای 
مردم و خانوارها خواهد داشت و محیط زیست سالمتری 
را ایجاد خواهد کرد. ولی در بحث اشتغال در واحد شماره 
1 و 2 واحد نماچین حدود 180 کارگر مســتقیم داریم. 
خوشــبختانه بالغ بر 70 درصد این افراد تحصیالت عالی 
دارنــد و در بخش رویال حدود 120 نفر فعال مســتقیم 
هستند و به صورت غیر مستقیم هم اشتغال ۳000 نفر 
را  در جامعه داریم. میزان تولید ما شاید بالغ بر 5000 نفر 

اشتغال غیر مستقیم را پوشش می دهد. 
 به نظر شما  محیط نمایشــگاه و اطالع 
رسانی آن تا چه حد می تواند به فعاالن صنعت 

ساختمان کمک کند؟
نمایشگاه را برای ارتباط مستقیم بین مصرف کننده 
و تولید کننده و مهندسین آرشیتکت و طراح طراحی 
کرده اند. انتظارمان این اســت که باتوجه به وضعیت 
کرونا که بوجود آمــده در حداقل زمان این ارتباطات 
انجام شود و باالخره باید کشور به پیش برود. حدود 
7 ماه اســت که ارتباط مستقیم با جامعه هدف خود 
نداشته ایم و استقبال می کنیم از بزرگوارانی که بتوانند 
در این مــدت ما را راهنمایی کنند. هــم از تولیدات 
جدید ما استفاده کنند و هم بتوانیم از نظریات سازنده 
آن ها که خود را مدیون جامعه مهندســین می دانیم 
اســتفاده کنیم. بعالوه با بخش آموزشــی که ایجاد 
شده است بتوانیم روش های صحیح اجرای 1:06 را به 
جامعه هدف معرفی کنیم و گام های مثبتی را برداریم. 
در نهایت از مسئولین اتاق تعاون که با این همت و با 
وجود این مشکالت نمایشگاه را برقرار می کنند تقدیر 
و تشکر می کنیم و امیدوارم جامعه هدف هم بتواند از 

آن بهترین استفاده را داشته باشند. 

شــرکت نماچین  با ایجــاد اولین واحــد R&D آجر 
را از شــن ها یعنی خاک هــای صنعتی اســتخراج و انواع 
آجرهــا در رنگ های مختلــف تولید کرده اســت واحد 
شــماره 1 و 2 آجر نماچین با 4500 نــوع تولید در رنگ ها 

و ابعــاد مختلف و واحد شــماره 3 -رویــال نماچین- در 
حوزه الکچــری حــدود 1500 نوع تولید کرده اســت. در 
 این زمینه بــا مدیرعامل واحد آجر نماچیــن به گفت و گو

 نشسته ایم.
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صنعت ساختمان؛ موتور محرکه اقتصادی کشورها
صنعت ســاختمان یکی از بزرگتریــن بخش های 
اقتصادی کشــور اســت. ایــن صنعت پــس از نفت 
به عنوان یکــی از صنایع فرصت آفرین برای رشــد 
اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی و اشــتغال 

زایی به شمار می رود.
به گزارش ایرنا، صنعت ســاختمان در بســیاری از 
کشــورها از جمله ایران نقشــی انکارناپذیر در تولید 
فرصت های ســرمایه گذاری و تولید ثــروت و ارزش 
افزوده در اقتصاد دارد. با توجه بــه ارتباط تنگاتنگ 
ساخت و ساز با بخش های باالدســت و پایین دست 
خود مانند فلزات اساســی و کانی هــای غیرفلزی و 
خدمات امــالک و مســتغالت، می توان بــه اهمیت 

جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور پی برد.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که رشد ارزش 
افزوده، تخصیــص بودجه ی عمرانــی و حضور موثر 
بخش خصوصی در صنعت ساختمان می تواند بر روند 
چرخه ی اقتصادی کشور تاثیر داشته باشد. امروزه در 
کشورهای در حال توســعه بیش از سی و پنج درصد 
فرصت های شــغلی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم 

در حوزه صنعت ساختمان قرار گرفته است.
نقش تحریم در صنعت ساختمان

مرکــز پژوهش هــای مجلس چشــم انداز رشــد 
اقتصادی سال نود و هشت را در بهترین حالت منفی 
چهار و نیم درصد و در بدترین حالت منفی پنج و نیم 
درصد تخمین زده بود. اگر چــه بخش نفت ضربه ی 
بیشتری را از تحریم ها خورد، اما تجربه ی تحریم های 
قبلی و بررســی تاثیر آن هــا بر اقتصاد ایران نشــان 
می دهد که صنعت ســاختمان بعد از نفت بیشترین 
آســیب را از شــرایط تحریم پذیرفــت. پیش بینی 
شــده بود با توجه به ماهیت نسبتا مشابه تحریم های 
اقتصادی جدید با تحریم های قبلی و افزایش ســطح 
قیمت ها بــرای تولیدکننــده و مصرف کننده و ثبات 
نسبی بودجه عمرانی دولت و ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی، رشد حقیقی صنعت ســاختمان نیز تحت 
تاثیر قرار گیــرد؛ طوری که در صــورت تداوم وضع 
موجود بخش ســاختمان در خوش بینانه ترین حالت 
رشــد منفی پانزده درصدی را در ســال نود و هشت 

داشته باشد.
 نقش سرمایه گذاری در صنعت ساختمان

ســرمایه گذاری در صنعت ســاختمان تنها زمانی 
می توانــد باعث رشــد اقتصادی شــود و دســتاورد 
اقتصادی داشــته باشــد که تزریق ســرمایه و تولید 

مســکن بــه صــورت هدفمنــد باشــد و در نهایت 
موجب مصرف مســکن شــود؛ زیــرا در صورتی که 
ســرمایه های وارد شده به بخش ســاختمان هدایت 
نشــود، قیمت نهایی مســکن افزایش خواهد یافت و 
توانایی مصرف کنندگان واقعی مســکن را برای خرید 
کاهش خواهد داد. بنابراین ورود نقدینگی به صنعت 
ساختمان نیازمند تدوین استراتژی و سیاست گذاری 

در جهت افزایش نرخ رشد مسکن است.
 تاثیر عدم اطمینــان مصرف کنندگان در 

صنعت ساختمان
به گفته دکتر اجاقی کارشناس مسکن در ارتباط با 
موضوع سرمایه گذاری در صنعت ساختمان دو نکته ی 
مهم وجود دارد. اول آن که میزان ســرمایه گذاری به 
انتظارات و چشــم انداز عملکرد کلی اقتصاد وابســته 
است و در حالتی که چشم انداز کلی اقتصاد به دالیل 
مختلف از جمله تحریم و نوع واکنش ایران دچار ابهام 
باشد، ســرمایه گذاران نیز ترجیح خواهند داد تصمیم 
به ســرمایه گذاری را به تاخیر بیندازند. نکته ی دوم 
رشد منفی ســرمایه گذاری در چند ســال گذشته و 
میزان استهالک سرمایه های موجود است که می تواند 
در بلند مدت به معنی کاهش روند رشد اقتصاد کشور 
باشد. این چالش می تواند یک مســئله ی بلند مدت 
برای اقتصاد ایران باشــد که حل کــردن آن نیز کار 

چندان آسانی نخواهد بود.
بــا توجه به نقــش تحریم های اقتصــادی، کاهش 
مخــارج دولتــی و خصوصی در صنعت ســاختمان، 
افزایــش ســطح قیمت ها و نیز ســطح بــاالی عدم 
اطمینان در اقتصاد، صنعت ساختمان ایران روزهای 
خوبی را نمی گذراند. رشد قیمت واحدهای مسکونی 
در ماه های اخیــر و نقش مهم آن هــا در کل بخش 
ســاختمان از یک طرف دیگر باعث شده است انتظار 
رشــد غیر متعارف از ساخت و ســاز در سال جاری 

نداشته باشیم.
  صنعت ســاختمان موتورمحرکه اقتصاد 

سریالنکا 
ســریالنکا را باید کشــوری در حال توسعه ارزیابی 
کرد، کشــوری که بعد از پایان جنگ داخلی و ثبات 
سیاســی مبتنی بر دموکراســی در حال تالش برای 

توسعه و بازسازی کشور و به ویژه اقتصاد است.
تولید ناخالص داخلی این کشور حدود 92 میلیارد 
دالر با رشد متوســط 2 درصد ارزیابی می شود. عمده 
این درآمــد حاصل صــادرات )عمدتاً چــای، ادویه، 

کائوچو، نارگیــل و محصوالت مرتبــط(، درآمدهای 
ارسالی کارگران سریالنکایی شاغل در خارج از کشور 

و گردشگری است.
اما در سال 2019 به دلیل حوادث تروریستی عید 
پاک، صنعت گردشــگری در این کشور با آسیب های 
جدی روبه رو شد. در ســال 2020 نیز شیوع ویروس 
کرونا هر ســه منبــع اول درآمدی این کشــور را با 
چالش هــای جــدی روبه رو کــرد. به همیــن دلیل 
پیش بینی می شــود سال جاری ســالی سخت برای 

اقتصاد سریالنکا باشد.
اما به هر حال این کشور بعد از پایان جنگ داخلی 
مسیر رشد و توسعه اقتصادی را در پیش گرفته است 
و در این مسیر بازسازی نقش پررنگی ایفا می کند. از 
ســوی دیگر با افزایش مداوم ورود گردشگر از پایان 
درگیری ها در ســال 2009، دولت ســریالنکا سعی 
کرده زیربنای رشــد اقتصادی هم زمان با پروژه های 
عمده زیرســاختی همچون آزادراه هــا، فرودگاه ها و 
بنادر را توسعه دهد. با توجه به عالقه وافر گردشگران 
سرمایه گذاری  فرصت های  ســریالنکا،  به  بین المللی 
مناسبی در بخش های هتل، تفرجگاه، ویال، رستوران، 
مجموعه های تفریحی، سالن های همایش و نمایشگاه 

و حمل ونقل هوایی و دریایی گردشگر وجود دارد.
انتظار می رود توســعه گســترده زیرســاخت که 
در حال انجام اســت به رشــد باال و پایدار کشور در 
میان مــدت و بلندمدت کمک کند. توســعه به موقع 
زیرســاخت اقتصادی ضمن افزایش کارایی اقتصادی 
باعث افزایش ظرفیت تولید اقتصادی، تســهیل رشد 
بهره وری و کاهــش ناهمخوانی منطقه ای می شــود. 
برنامه توســعه زیرســاخت اقتصادی دولت در سال 
2012 بــر تمــام زمینه های زیرســاخت، توســعه 
راه ها، تأمین و سالم ســازی آب، بنــادر و فرودگاه ها، 
حمل ونقل، مســکن و توسعه شهری، تأسیس مناطق 
صنعتی، بیمارســتان، انبارها و مراکز تدارکات و غیره 
متمرکز شد. صنعت ســاختمان در سریالنکا به یکی 
از محرک های اصلی اقتصاد تبدیل شــده و دولت نیز 
توجه ویژه ای به آن نموده اســت طوری که سهم این 
بخــش در تولید ناخالص داخلی ســریالنکا 9 درصد 
اســت و حدود 600 هزار فرصت شــغلی ایجاد کرده 
اســت. در ســال های اخیر، کل گردش مالی ساالنه 
ساخت وساز حدود 800 میلیارد روپیه )کمی بیش از 
4میلیارد دالر( شده است که انتظار می رود در صورت 
تحقق ســرمایه گذاری های برنامه ریزی شــده توسط 

دولت افزایش یابد. بــه گفته صاحب نظران اقتصادی 
صنعت ساختمان سریالنکا به دلیل مشکالتی از قبیل 
کمبود کارگر ماهر،هزینه های باالی ســاخت و ساز 
باعث شــده که پیمانکاران داخلی مناقصه ساخت و 

ساز را به پیمانکاران خارجی واگذار کنند.
البته این کشــور برنامه های مشخصی برای جذب 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی در این بخش دارد 
اما هزینــه باالی ساخت وســاز کــه هزینه های یک 
ســرمایه گذاری صنعتی را افزایش می دهد، می تواند 
به عنوان یک عامل ناامید کننده در جذب سرمایه های 
مســتقیم خارجی مورد نیــاز برای رشــد اقتصادی 
باشد. با مقایســه هزینه های ساخت وساز یک مسکن 
با ویژگی های متوسط، مشــخص می شود که هزینه 
ساخت در ســریالنکا باالترین میزان در منطقه است 
و در رده دوم بعد از ســنگاپور به عنوان یک کشــور 
توســعه یافته با ســرانه تولید ناخالص داخلی بسیار 

باالتر از سریالنکا قرار دارد.
البته دالیــل مشــخصی بــرای افزایــش هزینه  
ساخت مسکن در ســریالنکا وجود دارد که از جمله 
آن می تــوان به انــواع مالیات از جملــه مالیات ملی 

ساختمان اشاره کرد.
از ســوی دیگر هزینه باالی مواد وارداتی به دلیل 
پنج نوع مالیات متفاوت تعیین شده نیز باعث افزایش 

هزینه های ساخت در ســریالنکا شده است. به عنوان 
مثال مالیات بر کاشــی و ســرامیک بالــغ بر 107 
درصد از ارزش CIF است و باقی مصالح و ملزومات 

ساختمانی نیز هزینه های مشابهی دارند.
البته دولت در حــال رفع موانــع از جمله کاهش 
پیچیدگی مالیات ها و کاهش مالیات بر ارزش افزوده 
است که این موارد موجب کاهش هزینه ها شده است 

اما با این وجود هزینه ساخت همچنان باال می باشد.
بدون در نظر گرفتن هزینه های ساخت، با توجه به 
روند توسعه این کشــور، ثبات سیاسی قابل توجه بعد 
از پایان جنگ داخلی و لزوم بازســازی، ساخت وساز 
ساختمان همچون مراکز اقامتی )با توجه به گسترش 
صنعت گردشگری( به شدت در حال رشد و گسترش 
می باشــد. به همین دلیل ســرمایه گذاری در زمینه 
ساخت ساختمان یا تولید محصوالت مرتبط با آن از 
جمله سیمان، کاشی و سرامیک، بتن و ... یا صادرات 
محصوالت اشــاره شــده می تواند با بازدهی مناسبی 
همراه باشد. عالوه بر اینکه ورود برای سرمایه گذاری 
جهت تولید محصوالت یاد شده از حمایت های بسیار 
مناســبی نیز توسط هیئت ســرمایه گذاری سریالنکا 
بهره مند خواهد شــد. همین موضوع باعث شده است 
که شرکت های بســیاری به ویژه شرکت های چینی و 

هندی وارد حوزه ساخت در سریالنکا شوند.
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