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انجمن در، پنجره و نمای
 استان تهران رسمیت یافت

اعضــای هیات  رئیســه انجمن صنفــی کارفرمایی 
تولیدکنندگان در، پنجره و نمای ســاختمانی اســتان 
تهران در نشســتی خبری که در تاریخ 21 خردادماه در 
محل دفتر انجمن برگزار شد، خبر صدور مجوز فعالیت 
این انجمن را رسما اعالم کردند. اعضای حاضر در این 
جلســه ضمن ارائه گزارشی از روند تالش های صورت 
گرفته تاکنــون، به توضیح اهداف کلــی و نیز اهداف 

کارگروه های هفت گانه این انجمن پرداختند.
به گزارش پنجره  ایرانیان، در آغاز این نشســت که با 
حضور شماری از رسانه های فعال در صنعت ساختمان 
برگزار می شــد، آرش فداکار از اعضــای هیات  مدیره 
انجمن توضیحاتی پیرامون نحوه شکل گیری و آغاز به 
کار انجمن ارائه داد. فداکار به اولین جلسه و گردهمایی 
اشــاره کرد که با کمک چند تن از دوستان در سال 94 
در هتل اوین و با حضور قریب به 100 شــرکت برگزار 
شــد و همان جمع اولیه باعث شکل گیری انجمن در و 

پنجره و نما شد.
وی گفــت: در صحبت هایی که بــا آقایان ابوالفضل 
رضایی و حمید عموشــعبانی در ســندیکای آلومینیوم 
داشتیم بر لزوم تشکیل انجمنی برای تولیدکنندگان در 
و پنجره تاکید شد لذا تصمیم گرفتیم با دعوت تعدادی 

از همکاران، نشستی برگزار کرده و درباره این موضوع 
همفکری و اقدام شــود. ماحصل آن صحبت ها تشکیل 
جلســه ای در هتل اوین بود که در آن بالغ  بر 130 نفر 
از 106 شــرکت حضور داشــتند. در این جلسه هیات 
موسسان انجمن با اخذ رای از حاضران انتخاب شده و 
مقدمات اولیه شکل گیری این انجمن فراهم آمد. هیات 
موسســان پس از این جلسه بالفاصله فعالیت های خود 
را آغــاز کرده و با تعییــن کارگروه های متعدد و صرف 
وقت و هزینه بســیار، بستر شکل گیری انجمن را مهیا 
کردنــد. به طور کلی می توان گفت در حدود این ســه 
ســالی که از تاریخ برگزاری آن جلســه می گذرد، این 
افراد هرگز بیکار ننشسته و تالش بسیاری برای فراهم 
آوردن مقدمات الزم و شــکل گیری بستری مناسب به 

خرج دادند.
در ادامه مهندس رضایــی، دبیر انجمن ضمن اعالم 
خبــر تعییــن اعضای هیــات مدیره عنــوان کرد: در 
اردیبهشــت ماه امســال و با حضور نماینده وزارت کار 
انتخابات هیات مدیره برگزارشده و محمدحسین فریور 
از شرکت واالد، وحید احمدسلطانی از شرکت اسپیرال، 
حمید عموشعبانی از شرکت آلومینیوم میهن کار، آرش 
اسماعیل پور فداکار از شــرکت سایتال ساخت، حسین 

باوفا از شــرکت آلومات، آرش فرخ آشتیانی از شرکت 
پنجره دیبا و رســول گیالنی از شــرکت پنجره نیکان 
به عنوان اعضای اصلی و برای یک دوره سه ســاله به 

عضویت این هیات درآمدند.
وی افزود: علی اکبر فتح اللهی از شــرکت شرکا آران 
سیج و امیرحسین عموشعبانی از شرکت نگارین پنجره 
آفتاب به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب 
شــدند. همچنین محمد بخشی از شــرکت آلومینیوم 
البرز در ســمت بازرس اصلی و مهدی عموشــعبانی از 
آلومینیوم پیمان نیز به عنوان بازرس علی البدل انجمن 

تعیین شدند.
رضایــی گفــت: در اولیــن جلســه هیــات مدیره 
برای انتخاب اعضــای هیات رئیســه انجمن، آقایان 
محمدحســین فریور و وحید احمد ســلطانی به ترتیب 
به عنــوان رئیــس و نایب رئیس و حمید عموشــعبانی 
به عنــوان خزانه دار و ابوالفضل رضایــی به عنوان دبیر 

انجمن انتخاب شدند.
دبیر انجمن ضمن اشــاره به برنامه ها و اقداماتی که 
انجمن برای اعضا در نظر گرفته است افزود: انجمن در 
نظر دارد برنامه های مختلفی را برای اعضاء برگزار کند 
که برگزاری سمینارهای آموزشی از جمله این برنامه ها 
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است. اولین ســمیناری که برنامه ریزی آن انجام شده 
سمینار »آموزش مهندسی نما« است که 30 خردادماه 
برگزار می شــود. اواسط تیرماه سمینار آموزشی دیگری 
تحــت عنوان »معرفــی کانون های مشــاوره حقوقی 
انجمن و ارائه برنامه پیرامون قراردادها« توســط واحد 

حقوقی انجمن برگزار خواهد شد.
رضایــی در بخــش دیگری از ســخنان خود گفت: 
ســمینار »معرفی استانداردهای نما« نیز برنامه دیگری 
است که اواخر تیرماه توسط واحد استاندارد اجرا خواهد 
شــد. برگزاری ســمیناری با عنوان »معرفی نماهای 
مدرن و دوپوســته« از دیگر برنامه هایی اســت که از 
طرف انجمن برای دو ماه آینده برنامه ریزی شده است.

مهندس وحید احمدســلطانی یکی دیگــر از اعضاء 
و نائــب رئیــس انجمــن در و پنجره و نمــا در آغاز 
صحبت هایش به دالیل تاخیر در ثبت رســمی انجمن 
اشــاره کرد و گفت: شاید یکی از دالیلی که باعث شد 
ثبت رســمی انجمن با تاخیر مواجه شــود عدم اعتقاد 
دوســتان و اعضاء بــه فعالیت رســمی و در چارچوب 
مشخص بود و بیشــتر به کار جمعی و دوستانه اعتقاد 
داشتند ولی در ادامه مسائلی به وجود آمد که ناگزیر به 

ثبت رسمی انجمن شدیم.
نائــب رئیس انجمــن افزود: واقعیت این اســت که 
دوســتان در ایــن کار ایثار و فــداکاری زیادی از خود 
نشــان دادنــد و منتظر ثبت انجمــن نماندند و در این 
مدت کارهای مهم و موثری انجام دادند. کارگروه های 
انجمن که در ابتــدا 9 کارگروه بود االن به 7 کارگروه 
تقلیــل پیدا کــرده اســت. سیاســت گذاری و اهداف 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت زیادی برای هرکدام 
از این کارگروه ها تصویب شــده است که به مرور انجام 

خواهند گرفت.
وی در ادامــه کارگروه های هفــت گانه انجمن را به 

شرح زیر اعالم کرد:
1. آموزش

2. استانداردها
3. تبلیغات و بازاریابی

4. اعضاء 
5. حقوقی و قراردادها

6. مالی و بانک های اطالعاتی
7. کارفرمایان و ارتباط با نهادها.

احمدســلطانی که ریاســت کارگروه آموزش انجمن 
را نیز در اختیار دارد با اشــاره بــه اهداف این کارگروه 
گفت: تقویت بنیان آموزشی و ارتقاء سطح علمی اعضاء 
اصلی ترین هدف این کارگروه اســت. کارگروه آموزش 
تاکنون جلســات متعددی داشــته که در این جلسات 
برنامه ریزی و تدوین خط مشی کارگروه تعیین و تصویب 
شده است. در این برنامه برای پیشبرد مباحث آموزشی 
ابتدا ســه رسته شناسایی شد که باید مطابق با نیاز این 
سه رسته، ســه تیپ و نوع آموزش نیز لحاظ شود. این 
سه رسته شامل مدیران و متخصصان، کارگران فنی و 
تکنسین ها، و کارفرمایان هســتند که هرکدام نیازمند 
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نوع خاصی از دانش و آموزش هستند.
ریاســت کارگروه آموزش انجمن در بخشی دیگر از 
ســخنان خود ضمن اشاره به فعالیت های این بخش تا 
کنون، خاطر نشــان ســاخت: کارگروه آموزش انجمن 
فعالیت های آموزشــی خود را از مدتی قبل آغاز کرده و 
تاکنون بیش از 150 نفر در دوره های آموزشی مهندس 
نما شرکت کرده اند. بسیاری از شرکت کنندگان در این 
کالس ها را مهندسان رشــته های مختلف و همچنین 
کارکنان شــرکت های فعــال در این زمینه تشــکیل 
می دادنــد، ضمن اینکــه غالب این افــراد که پیش از 
حضــور در این دوره ها در این حرفه شــاغل نبودند نیز 

جذب کار شدند.
نایب رئیــس انجمــن گفت: یکــی از مباحثی که ما 
به شــدت روی آن تاکید داشــتیم عدم وجــود منابع 
آکادمیک و افراد متخصص دانشــگاهی در زمینه در و 
پنجره و به ویژه نما در کشــور است. به همین خاطر با 
بررســی ها و پیگیری هایی که انجام دادیم و مراوداتی 
که بــا متخصصان آلمانی داشــتیم مقدمات کار برای 
تاســیس رشته تخصصی مهندســی در و پنجره و نما 
در دانشگاه های کشور مهیا شده که امیدواریم این کار 
نیز به زودی عملی شده و در یکی از دانشگاه های معتبر 

کشور رشته مهندسی نما راه اندازی شود.
وی افزود: مورد بعدی برگزاری کالس های آموزشی 
تکنســین های تولیدکننــده در و پنجره و نما توســط 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای اســت که با توجه به 
مذاکراتــی که انجام دادیــم امیدواریم این کار در چند 
ماه آینده به نتیجه برسد و تکنسین ها، نیروهای فنی و 
کارگران شــاغل در صنعت در و پنجره و نما با حضور 
در این دوره های آموزشی بر سطح مهارت و دانش فنی 

خودشان بیفزایند.
احمدســلطانی در بخش دیگری از صحبت های خود 
بــه معرفی کارگروه حقوقی پرداخــت و گفت: یکی از 
مــواردی که متاســفانه در صنف و صنعت ما بســیار 
مشکل ســاز اســت و گرفتاری های زیادی از بابت آن 
برای همکاران ما به وجود آمده است مباحث حقوقی و 
عدم آشنایی و تسلط کافی اعضاء بر این مسائل است. 
حتی بســیاری از کارشناسان رسمی دادگستری هم به 
دلیل گســتردگی ابعاد و شــاخه های متعدد تخصصی 
ساختمان، آشــنایی کافی با همه جوانب کار ساختمان 
ندارند و الزم اســت که در این زمینه کارهای زیربنایی 

زیادی انجام شود.
وی خاطرنشــان ساخت: ما در این زمینه نیز کارهای 
مهمــی انجــام دادیم و با بررســی هایی که داشــتیم 
توانســتیم یک گروه حقوقی پیدا کنیم که با همکاری 
انجمن برخی پروژه ها را پیش ببریم. معرفی این گروه 
و انجام برخی کارهای آموزشی مشترک ما در سمیناری 
خواهد بود که جزئیات آن متعاقبا اطالع رسانی می شود.

احمدســلطانی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوعات 
حقوقی در صنف و احســاس نیاز برای وجود تشــکلی 
جهــت داوری افــزود: مــا در این زمینه نیــز تاکنون 
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فعالیت هایی داشــته ایم و دعاوی بسیاری به ما ارجاع 
شده که در حد توان به حل آنها پرداخته ایم. امیدواریم 
با افزایش فعالیت های ایــن کارگروه ضمن باال بردن 
آگاهی همکاران در زمینه مســائل حقوقی و قراردادها 
و در نتیجــه کاهش وقوع اختالف بین تولیدکنندگان و 
مشــتریان، مرجع مناسبی و قابل اعتمادی را برای حل 

اختالفات احتمالی ایجاد کنیم.
حسین باوفا، مدیرعامل شــرکت آلومات عضو دیگر 
انجمــن در و پنجــره و نما بود که پیرامــون کارگروه 

استاندارد مطالبی را عنوان کرد.
وی با اشــاره بــه پیشــینه اســتاندارد محصوالت 
آلومینیومــی در کشــور گفت: ما وقتی برای بررســی 
وضعیت استاندارد به ســازمان مربوطه مراجعه کردیم 
متوجه شدیم اولین اســتانداردی که برای محصوالت 
آلومینیومی )پروفیل آلومینیوم( در کشــور نوشته و ثبت 
شــده است مربوط به سال 54 و آخرین آن در سال 65 
بوده اســت. همان طور که می دانید بحث استاندارد یک 
بحث مفصل، تخصصی و گســترده است که از عهده 
یک نفر دو نفر برنمی آید و الزم اســت که چندین تیم 

تخصصی روی آیتم های مختلف آن کار کنند.
باوفا افزود: به عنوان مثال تعداد آیتم های اســتاندارد 
بــرای تمامی گروه های کاالیی حــدود 44 هزار مورد 
اســت که بررســی و ثبت آنها،  وقــت و هزینه زیادی 
می طلبــد. بااین حــال ســازمان ملی اســتاندارد قول 
مساعدت و همکاری داده است که با همکاری کارگروه 
استاندارد انجمن، این استاندارد تدوین و تصویب شود.

وی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار داشت: 
یکی دیگر از کاســتی های این صنعت آن اســت که 
اطالعات آماری موثقی در خصوص فعاالن این صنعت 
وجود نــدارد و در صورتی که نهادهای دولتی بخواهند 
این شــرکت ها را برای انجــام پروژه هایی در خارج از 
کشور معرفی کنند، عمال اطالعات جامع و صحیحی در 
دست نیست. برای مثال مدتی پیش قرار بود اطالعات 
شرکت های مهندســی نما برای فعالیت در پروژه های 
کشور قطر ارائه شود، که به همان دلیل مذکور این امر 
میسر نشد. انجمن بنا دارد تا حد امکان به رفع این خالء 
نیز اقدام کند، که البته این امر بدون کمک دوســتان و 

فعاالن این صنعت ممکن نیست. 
آرش اسماعیل پور فداکار، عضو هیات  مدیره و رئیس 
کارگــروه کارفرمایــان و ارتباط با نهادها با اشــاره به 
اهداف اصلی این کارگروه، گفت: هدف اصلی کارگروه 
کارفرمایان و ارتبــاط با نهادها همان گونه که از نامش 
پیداســت تقویت ارتبــاط با نهادهــا و اعتالی جایگاه 
صنفی انجمن در ارتباط بــا اداراتی مثل بیمه، دارایی، 

استاندارد و دانشگاه ها است.
در پایان، اعضای هیات رئیسه حاضر در این نشست 
خبری ابراز امیدواری کردند که با مساعدت و همکاری 
کلیه فعاالن این صنعت، انجمن روزبه روز رشد و تعالی 
بیشــتری یافته و بتواند به محملــی برای همگرایی و 

هم افزایی جهت ارتقاء این صنعت تبدیل شود.


