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اعتراضات فرهنگیان به عملی نشدن وعده ها ادامه دارد

دغدغهفرهنگیان،رتبهبندی
وهمسانسازیحقوق

انفجار در مسجد قندهار 33 کشته برجای گذاشت

بازهم شیعه کشی در افغانستان

چینی سازی مسکن در ایران، از تایید تا تکذیب

500 هزار مهندس بیکار داریم
پروژه ها را به چینی ها می دهند!

در لبنان عزای عمومی اعالم شد
شلیک آتش در بیروت

مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد

 پیش بینی کسری 30۷ هزار میلیارد تومانی بودجه 1400

از نیمه سال 1398 و به ویژه از بهار 1399، همراه با افزایش قیمت مسکن و مصالح ساختمانی شاهد باالرفتن هزینه ساخت و ساز بودیم به طوری که تحت تاثیر این موارد، 
صنعت ساختمان در رکود عظیمی فرو رفته است و در ماه های اخیر و با تاکیدات رئیس دولت سیزدهم مبنی بر ساخت ساالنه یک میلیون مسکن، بار دیگر مردم و حتی برخی 
از سازندگان خرد و انبوه سازان نسبت به رونق این بخش در ماه های آتی تاحدودی امیدوار شدند. به گزارش خبرآنالین، اما در روزهای اخیر و با مصاحبه اقبال شاکری، عضو 
کمیسیون عمران مجلس خبری مبنی بر مذاکره با چینی ها برای ورود به ساخت مسکن دولتی در ایران مطرح شد. ماجرای حضور چینی ها برای ساخت مسکن در ایران پس 

از آنکه به نقل از اقبال شاکری، نماینده مجلس مطرح شد واکنش دیگر نمایندگان را ایجاد کرد که...

گروه بین الملل – الهه پیربرناش: روز جمعه در لبنان عزای عمومی بود. تجمع مردم لبنان در اعتراض به دســتور قاضی تحقیقات پرونده انفجار بندر بیروت مبنی 
بر بازداشــت تعدادی از وزرا و نمایندگان این کشــور به خشونت کشیده شد و بیش از 67 نفر کشته و یا زخمی شدند. »میشل عون« رئیس جمهور لبنان گفت: بازگشت 
ســالح به زبان ارتباط بین طرف های لبنانی غیرقابل قبول اســت و هیچکس مجاز نخواهد بود این کشــور را به خاطر منافع خود گروگان بگیرد. همزمان نجیب میقاتی، 

نخست وزیر لبنان روز جمعه را به یاد قربانیان درگیری ها در بیروت عزای عمومی اعالم کرد. نهاد ریاست جمهوری لبنان اعالم کرد...
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نهم ربیع االول، آغاز امامت امام زمان
 حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 

مبارک باد

مزایای اســتفاده از مقاطــع فوالدی در 
ساخت وســاز نســبت به روش های سنتی 

چیست؟
مقاطع فوالدی حدود ۵۰ ســال است در تمام 
دنیا در بخش ســاخت و ســاز مورد استفاده قرار 
می گیرد. متاســفانه در کشــور این محصوالت در 
بخش ســاختمانی کمتر مورد توجه قرار گرفته و 

کمتر شناخته شده هستند. 
بــه عنوان مثال ســه ماه گذشــته در شــهر 
مشــهد )به عنوان یکی از کالنشهرهای کشور که 
استقبال زیادی از استفاده از سازه های فوالدی در 
ساخت وســازها می شود( یک سمینار برای معرفی 
مقاطع فــوالدی ســاختمانی برگــزار و از اهالی 
ســاختمانی اعم از مشــاور، طراح و اعضای نظام 
مهندســی دعوت کردیم. نکته جالب این بود که 
بســیاری از آنها تا کنون با این مقاطع فوالدی کار 

نکرده بودند.

ســاختمان های بتن آرمه در زلزله های شدید 
معموال یا به طور کامل نابود شــده یا صدمه های 
بســیاری می بینند و تلفات جانی زیادی را موجب 

می شوند. 

این مقاطع فلزی HSS نســبت به بتن دارای 
مزیت هایــی از جمله عدم مصــرف آب باتوجه به 
کمبود آب در کشــور، مقاومت به مراتب بیشــتر 

از بتن در مقابل زلزله و همچنین افزایش ســرعت 
باالتر در اجرای پروژه های ساختمانی و صنعتی که 

موجب کاهش دوره اجرا می گردد می باشد.
از مزایای تولید صنعتی HSS نسبت به مقاطع 

سنتی فلزی این است که مقاطع تولیدی به روش 
مدرن صنعتی دارای کمترین میزان تنش پسماند 
می باشــد و مقاومت بســیار باالتری را نسبت به 
مقاطع ذکر شــده دارد. در روش سنتی سازندگان 
اســکلت  های فلزی به صورت غیر استاندارد چهار 
قطعه ورق فوالدی را کنار هم جوش می دهند که 
باعث ایجاد چهار خط جــوش در مقطع تولیدی  
می شــود و تنش پســماند قابل توجهی در ستون 

ایجاد می شود.
خط تولید فوالد گستر آتنا توانایی تولید مقاطع 

لوله و پروفیل با سرعت 3۰ متر بر دقیقه را دارد.
همچنین مقاطع فوالدی به صورت آماده تولید 
می شــود و به ســرعت در ســر پروژه ساختمانی 
قابلیت نصب دارد و براساس ابعاد پروژه نیز امکان 

برش متناسب در مقاطع وجود دارد.
ظرفیت تولیــد مجموعه چه میزان بود و 
با گذشت شش ماه از سال جاری چه  امسال 

میزان است؟
ظرفیت اســمی  تولید کارخانه در یک شیفت 
کاری،  1۵۰ هــزار تن اســت و در صورت فعالیت 
به صورت ســه شیفت این میزان به ۴۵۰ هزار تن 
می رســد که رقم بسیار باالیی بوده و معادل روزی 
1۵۰۰ تن اســت.  علی رغم هدف گذاری تولید در 
سال 1۴۰۰ به دلیل عدم تامین مواد اولیه توسط 
تولیدکنندگان ورق، ما را از این هدف دور ساخته 

است.
در حال حاضر میزان تولید مقاطع فوالدی 

ساختمانی چقدر است؟
در حال حاضر بودجه پروژه های عمرانی کشور 

پایین اســت. یعنی از دو تا سه سال گذشته روند 
کاهشــی پیدا کرده اســت. در دوره دولت نهم و 
دهم افزایش قیمت نفت تا هر بشــکه 1۴۰ دالر و 
ورود نقدینگی به کشــور باعث رونق مسکن مهر و 
پروژه های انبوه سازی شد. در هشت سال اخیر هر 
دو رونــد نزولی بودند یعنی هم قیمت نفت پایین 
بود و هــم به تبع آن بودجه هــای عمرانی کاهش 
یافت و پروژه انبوه ســازی خاصی در کشور تعریف 
نشده است. چند شرکتی هم که در کشور مقاطع 
ســاختمانی تولید می کنند با چالش های عمده ای 
مواجه شده اند و تا زمانی که رونق در ساخت و ساز 
شهری و عمرانی ایجاد نگردد تمامی ظرفیت های 

تولیدی در این گروه تولیدکنندگان به کار گرفته 
نخواهد شــد و ضرر و زیان زیادی را متوجه کشور 

خواهد نمود.
با رونق انبوه سازی چه ظرفیتی برای تولید 

مقاطع ساختمانی در کشور وجود دارد؟
از  فوالدی ســاختمانی  مقاطع  تولیدکنندگان 
نظر ظرفیت اســمی، توان تامین مقاطع مورد نیاز 
را دارند به شــرط اینکه ورق کویل مورد نیاز برای 
تولید به آنها ارائه شــود. در این صورت می توانیم 
باتوجه به ظرفیت های شــرکت آتنــا تا یکصد و 
بیســت هزار تن در هر ســال تولید داشته باشیم. 
باتوجه به شــرایط فعلی اقتصــادی اگر حتی 2۰ 
درصد از ظرفیت پیش بینی شده برای احداث یک 
میلیون واحد مســکونی در کشور نیز محقق شود، 

بسیار عالی خواهد بود. 
مشــکالت تولیدکنندگان مقاطع فوالدی 

ساختمانی چیست؟
- مشــکالت پیش روی تولیدکنندگان مقاطع 
فوالدی ساختمانی به طور خالصه شامل نامشخص 
بودن زمان عرضه مواد اولیه توســط تولیدکننده 
انحصاری ورق در کشــور موجب به هم ریختگی 

تولید و فروش شرکت ها می شود.
- عدم ثبات در سیاست های فروش ورق توسط 
تولیدکننده انحصــاری به صورت صددرصد نقدی 
و بعضا اعتباری موجب نابه سامانی در برنامه ریزی 

مالی تولیدکنندگان مقاطع HSS می گردد.
- افزایش شــدید قیمت ورق طی 3 سال اخیر 
که در حال حاضر بیش از ۴ برابر قیمت نسبت به 

3 سال گذشته رسیده است.
- همچنیــن افزایش قیمــت ورق و به تبع آن 
مقاطع HSS موجب گردیده سازندگان پروژه های 
ســاختمانی به سمت سازه های بتنی با استفاده از 

میلگرد روی آورند.

از دیگر معضــالت مطرح وجــود تحریم های 
اقتصادی که موجب گردیــده امکان صادرات این 
محصوالت به کشورهای همجوار فراهم نباشد، زیرا 
در دو ســال گذشــته تقاضا از کشورهایی همانند 
قطــر، آذربایجان و ازبکســتان بــه دلیل چنین 

مشــکالتی از یک طرف و باال بــودن قیمت ورق 
داخلی نسبت به قیمت جهانی از طرف دیگر تمام 

زمینه های صادراتی را محدود ساخته است.
آنچه که ذکر شد مربوط به موانع تولید می باشد 
ولــی نکته اساســی دیگری وجــود دارد که حائز 
اهمیت است و آن استفاده از تسهیالت ارزی برای 
خرید اینگونه ماشین آالت از خارج کشور می باشد 
که فوالد گســتر آتنا با وجود تحریم های سنگین 
اقتصادی توانسته ماشین آالت خط تولید HSS در 
کشــور را از بهترین تولیدکننده روز دنیا در کشور 
ژاپن وارد نماید. نرخ ارز در حال حاضر به بیش از 
12 برابر زمان استفاده از تسهیالت گردیده که این 
امــر موجب توقف فعالیت اینگونه صنایع در آینده 

خواهد شد.
به چه زمانی  تاریخچه تاسیس شــرکت 

بازمی گردد؟
استارت اولیه برای تاسیس این شرکت در سال 
1387 زده شــده و تقریبا از سال 139۰ کارهای 
احداث کارخانه آغاز  شــد. کمتر از دو سال است 
که کارخانه بــه بهره برداری رســیده که در ابتدا 
تولید حالت آزمایشــی داشــته است و حدود یک 
ســال اســت که تولید انبوه در کارخانه آغاز شده 
 HSS است. شرکت فوالد گستر آتنا، تولید کننده
)مقاطع تو خالی(  به روش ســرد با جوش مقاومت 
الکتریکــی )ERW( در ســایز ها و ضخامت های 
مختلف است که در اشکال مستطیل،  مربع و گرد 

و به صورت مکانیزه و به سرعت تولید می شوند.

مدیرعامل یک شرکت تولید مقاطع ساختمانی:

نیازانبوهسازانبهمقاطعفوالدیقابلتامیناست
مقاطع فوالدی ساختمانی در شکل های مستطیل،  مربع و گرد ساخته شده که در مجموع به آنها  HSS )مقاطع توخالی(  اطالق می شود. این مقاطع جزو متنوع ترین و پرکاربردترین پروفیل های سازه ای هستند که کاربرد های 

متعددی در صنعت و ساختمان دارند. استفاده از این روش مکانیزه و پیشرفته در تولید این مقاطع، موجب کیفیت باالی آنها شده و ایمنی سازه ها را به همراه دارد. این مقاطع تنش پسماند پایینی داشته و مقاومت مکانیکی آنها 
نسبت به اسکلت های فلزی که به روش سنتی و با جوشکاری و برش ورق، تولید می شوند، بیشتر است. چون  مقاومت باالتری دارند پس به طور طبیعی ضخامت و وزن کمتری از ورق آهن را مصرف می کنند و وزن سبک تری برای 
سازه به همراه دارند. یکی دیگر از مزیت های آنها مقاومت در برابر زلزله بوده که نسبت به روش های سنتی مقاومت بسیار باالتری دارد. مدیرعامل فوالد گستر آتنا معتقد است: در صورت رونق مجدد پروژه های انبوه سازی در کشور، 
تولیدکنندگان مقاطع فوالدی ساختمانی از نظر ظرفیت اسمی  توان تامین مقاطع مورد نیاز برای پروژه های انبوه سازی را دارند به شرط اینکه مهم ترین مشکل این تولیدکنندگان برطرف شود. یعنی ورق کویل مورد نیاز برای تولید 
این مقاطع به میزان کافی در اختیار آنها قرار گیرد. به گفته علیرضا یاوری فر،  با توجه به شرایط فعلی اقتصادی حتی اگر 20 درصد ظرفیت پیش بینی شده برای احداث یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیز محقق شود،  کمک 

بزرگی به بخش تولیدکنندگان تجهیزات ساختمانی خواهد بود. برای آشنایی با موانع و مشکالت تولید مقاطع فوالدی ساختمانی و میزان تامین نیاز پروژه های ساختمانی با وی گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

از مزایای تولید صنعتی HSS نسبت به مقاطع سنتی فلزی این است که مقاطع تولیدی به 
روش مدرن صنعتی دارای کمترین میزان تنش پسماند می باشد و مقاومت بسیار باالتری 
را نسبت به مقاطع ذکر شده دارد. در روش سنتی سازندگان اسکلت  های فلزی به صورت 
غیر استاندارد چهار قطعه ورق فوالدی را کنار هم جوش می دهند که باعث ایجاد چهار خط 

جوش در مقطع تولیدی  می شود و تنش پسماند قابل توجهی در ستون ایجاد می شود.

ظرفیت اسمی  تولید کارخانه در یک شیفت کاری،  150 هزار تن است و در صورت 
فعالیت به صورت سه شــیفت این میزان به 450 هزار تن می رسد که رقم بسیار 
باالیی بوده و معادل روزی 1500 تن اســت.  علی رغم هدف گذاری تولید در سال 
1400 به دلیل عدم تامین مواد اولیه توســط تولیدکنندگان ورق، ما را از این هدف 

دور ساخته است.

»مردم ساالری« سفرهای استانی رئیس جمهور را بررسی می کند

پاسخرئیسی
بهمنتقدانسفرهایاستانی


