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 پیرامــون معرفــی و تاریخچه فعالیت 
شرکت شیشه هوشمند ایران توضیح دهید؟

شــرکت شیشــه هوشــمند ایران فعالیت خود را از 
ســال 1392 باهدف معرفی و عرضه محصوالت نوین 
ساختمانی آغاز کرد. در همین راستا به توجه به سوابق 
علمــی و تجربی مدیران شــرکت، تحقیقات در زمینه 
بررســی جدیدترین محصوالت در عرصــه بین المللی 
آغاز و اولین محصول این مجموعه تحت برند شیشــه 

هوشمند ایران ISG، با شناسایی بهترین کمپانی های تامین کننده روانه بازار شد.
 درحال حاضر چه محصوالت و خدماتی توســط شــرکت شــما عرضه 
می شود؟ درباره نحوه اخذ نمایندگی انحصاری شرکت پلی ترونیکس و انواع 

محصوالت و خدمات خود توضیح دهید.
شــرکت شیشه هوشــمند ایران از ســال 92 موفق به اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت 
Polytronix آمریکا به عنوان اولین و برترین تولیدکننده شیشــه  هوشــمند در دنیا شد. در 
همین راســتا، این شــرکت آمادگی ارائه کلیه محصوالت شرکت Polytronix که شامل 
انواع شیشــه های هوشمند، دکوراتیو لوکس و شیشــه های حاوی LED را دارد. همچنین در 
ادامه فعالیت های شرکت شیشه هوشمند ایران، اجرای پارتیشن های اداری لوکس با طراحی 

بدون فریم )Frameless( به فعالیت های شرکت اضافه شد.
 شیشــه هوشمند چیســت و چه تفاوت ماهوی و ســاختاری با سایر 

شیشه ها دارد؟
شیشــه های هوشــمند )Smart Glass( یــا شیشــه های مات شــونده 
)Switchable Privacy Glass( به نســل جدیدی از شیشه ها اطالق می شود 
که با برقراری جریان برق، مات و شــفاف می شــوند. این شیشــه های کنترل پذیر دارای 

قابلیت های بسیار کاربردی هستند که در زیر به چند مورد اشاره می شود:
ـ عملکرد بســیار سریع در مات و شفاف شدن: شیشــه  هوشمند به دلیل تکنولوژی باالی 
خود می توانند جایگزین بسیار مناسب برای محصوالت قدیمی مانند پارتیشن های پرده دار یا 
بین کرکره ای در ســالن های کنفرانس و اتاق های مدیریتی باشد. چراکه شما می توانید تنها با 
فشردن یک کلید در کسری از ثانیه تمامی شیشه های پیرامون خود را از حالت مات به شفاف 
و یا بالعکس تبدیل کنید. از دیگر ویژگی  شیشــه های هوشــمند، امکان ایجاد طرح روی آن 
اســت که می تواند به صورت مستقل از زمینه مات و شفاف شود که این خود می تواند زیبایی 

فضا را چندین برابر کند.
ـ کنترل نور عبوری طی روز )Day-Lighting Control(: به دلیل حساس بودن این 
شیشــه ها به جریان ورودی، این امکان وجود دارد که میزان شفافیت شیشه به میزان دلخواه 
تنظیم شود. این قابلیت ویژه امروزه مورد توجه عالقه مندان به خانه های هوشمند قرارگرفته؛ 
چراکه این نسل از شیشــه ها قابلیت همگام شدن با سیستم های هوشمندسازی ساختمان را 

شرکت شیشه هوشمند ایران، در ســال 1392 باهدف ارائه محصوالت خاص 
و نوین در عرصه صنعت ســاختمان تاســیس و به عنــوان نماینده انحصاری 
شرکت Polytronix آمریکا، محصوالت خود را بانام تجاری شیشه هوشمند 
ایران )Iran Smart Glass( به مشــتریان خود عرضه می کند. شیشــه های 
 LED هوشمند مات شــونده، فیلم های هوشمند مات شونده، شیشه های حاوی
 PolyFlush ، PolyRainbow دکوراتیــو  و  تزئینی  شیشــه های  و 
و PolyGlow از جمله محصوالتی اســت که تکنولــوژی تولید آنها به صورت 
انحصاری در اختیار شــرکت Polytronix است و شــرکت شیشه هوشمند 
ایران به عموم مشتریانش در سراسر کشور عرضه می کند. از دیگر محصوالت 
شــرکت می توان به انواع شیشه های دکوراتیو به صورت لمینیت شفاف، لمینیت 
رنگی، نشــکن )Tempered(، دوجداره، طرح دار، چاپی و رنگی که امکانات 
زیادی را جهت استفاده در دکوراســیون داخلی و طراحی نما برای معماران به 
وجود می آورند، اشــاره کرد. شیشه هوشمند ایران، به عنوان یک شرکت پیشرو 
در ارائه جدیدترین محصوالت صنعت شیشــه و ساختمان با باالترین کیفیت 
و خدمــات پس از فروش، بهترین خدمات را به مشــتریان خود ارائه می دهد. 
شرکت شیشه هوشمند ایران بر این باور است که ارتقاء و پیوستگی در کیفیت 
محصوالت، سرویس و خدمات پس از فروش، نظارت بر اجرای صحیح و دقیق 
در تولید محصوالت، مهم ترین راهکار در جلب رضایت مشتریان و راز ماندگاری 
در بازار اســت. گفتگویی با امیر مسگرنژاد، مدیرعامل شرکت شیشه هوشمند 

ایران انجام داده ایم که توجه شما را به مشروح آن جلب می کنیم:

اشــاره

اندیشه ای نو، محصولی
 نوین با شیشه هوشمند

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با 
مدیرتولید شرکت شیشه هوشمند ایران؛

داشــته و بدین ترتیب می توان بسته به میزان عالقه، ترکیبی از نور محیط و داخل ساختمان 
را مورد استفاده قرار داد. تحقیقی که در دانشگاه کمبریج انگلستان انجام شده نشان داده است 
که این شیشه ها با کاهش میزان جذب نور خورشید، می توانند حرارت خورشید را کاهش دهند. 
با استفاده از شیشــه های هوشمند می توان از عبور اشعه مضر فرابنفش خورشید )جذب بیش 
از 99درصد اشــعه UV( و همچنین اشعه فروســرخ )جذب بیش از 80 اشعه IR( جلوگیری 
کرد. تمامی این امکانات در کنار مصرف برق بســیار پایین )5 وات بر مترمربع( این شیشه ها، 
استفاده از این محصول را در خانه  های هوشمند، سالن های کنفرانس، پارتیشن ها، استخرها  و 

نماهای تجاری توجیه پذیر ساخته است.
ـ امــکان پخش تصویر از پشــت باکیفیت  )Back Projection(: شیشــه های 
هوشــمند، امروزه به عنوان یک ابزار بسیار مفید در دســت طراحان ساختمان قرارگرفته تا با 
اســتفاده از آن جلوه ای خاص به معماری محیط اضافه کنند. چراکه این شیشــه ها عالوه بر 
مات و شــفاف شدن، می توانند به عنوان صفحه نمایشــگر در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار 
گیرند. این شیشــه ها به دلیل استفاده از تکنولوژی کریســتال مایع، قابلیت پخش تصاویر از 
پشــت )Back Projection – Rear Projection( را به کمک یک دیتا پروژکتور 
دارد. این قابلیت منحصربه فرد ســبب می شود تا با نصب این شیشه ها در اتاق کنفرانس و یا 
نمای شیشه ای یک ســاختمان تجاری، در زمان موردنیاز با پخش تصویر روی این شیشه ها 
تجربه یک نمایشــگر باکیفیت و بســیار بزرگ را داشته باشید و یا دید شیشه شفاف معمولی 

را تجربه کنید.
ـ ساختار شیشه های هوشــمند: شیشه های هوشمند در حقیقت از دو الیه شیشه به همراه 
یک الیه فیلم کریستال مایع تشکیل شده است. برای آشنایی هر چه بیشتر با نحوه عملکرد 

شیشه های هوشمند، بهتر است با ساختار فیلم هوشمند بیشتر آشنا شویم.
فیلم هوشــمند از چند الیه مواد پیشــرفته تشکیل شــده که با تکنولوژی باالیی در کنار 
یکدیگــر قــرار گرفته اند و هریک نقشــی را ایفا می کنند. الیه های رویی فیلم هوشــمند از 
ورق های پلیمری PET ساخته شده که روی سطح آن با الیه بسیار نازکی از یک ماده شفاف 
که هادی جریان الکتریسیته اســت )ITO(، پوشانده شده است. بین دوالیه از این ورق های 
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پلیمری، ماده ای قرارگرفته که به اختصار PDLC نامیده می شود. مواد تشکیل دهنده این الیه 
در حقیقت کریستال های مایع هستند که به صورت کامال نامنظم در یک زمینه پلیمری پخش 
شده اند و این پخش نامنظم موجب شکست پرتوهای نور و مات شدن فیلم در حالت خاموش 
می شــود. حال اگر از دو الیه هادی الکتریســیته، جریان برق عبور داده شــود، یک میدان 
الکتریکی تشــکیل می شود که سبب می گردد کریستال های نامنظم، به صورت کامال منظم و 
هم جهت قرار گیرند که این همسویی عبور پرتوهای نور را بدون شکست و به صورت مستقیم 

امکان پذیر می سازد. بدین ترتیب فیلم هوشمند شفاف دیده می شود.
فیلم های هوشــمند می توانند بین دوالیه شیشه قرار گیرند و یک شیشه لمینیت را تشکیل 
دهند یا به صورت پشــت چســب دار )Self-Adhesive( روی شیشــه های نصب شده، 
چسبانده شوند. همانند دیگر محصوالت ساختمانی، فیلم های هوشمند باکیفیت های متفاوت 
در بازار عرضه می شــود. با توجه به حساســیت طلق های هوشمند نسبت به رطوبت و تابش 
نور مســتقیم خورشید، از این محصول بیشــتر در فضاهای داخلی مانند پارتیشن های اداری، 

اتاق های کنفرانس و مدیریت استفاده می شود.
با توجه به مقاومت بهتر شیشــه های لمینیت هوشــمند نسبت به فیلم های هوشمند پشت 
چســب دار در برابر رطوبت، از این محصول می توان به راحتــی در محیط های مرطوب مثل 

حمام، استخر و سرویس های بهداشتی استفاده کرد.
بــا توجه به تکنولوژی منحصربه فــرد طلق های هوشــمند Polytronix، مقاومت این 
محصول نســبت به مابقی فیلم های هوشــمند در برابر رطوبت و تابش نور مستقیم خورشید 

بیشتر است که می توان تنها از این محصول برای نمای ساختمان استفاده کرد.
شــایان ذکر است، ساختار لمینیت شیشه های هوشمند به نحوی است که عالوه بر خاصیت 
هوشــمند بودن، این شیشه ها را ازلحاظ درجه امنیتی و همچنین عایق صدا به طور محسوسی 

نسبت به شیشه های لمینیت ساده ارتقا می بخشد.
 میزان استقبال از محصوالت شیشه هوشمند در بازار ایران چگونه است؟

با توجه به جدید بودن شیشــه هوشمند، در سال های ابتدایی معرفی این محصول با توجه 
به عدم آشــنایی طراحان و معماران، بازار فروش گسترده ای را از این محصول شاهد نبودیم؛ 
اما به لطف تبلیغات گســترده شرکت شیشه هوشــمند ایران و همچنین عرضه محصوالت 
کاربردی و باکیفیت و همچنین خدمات مناســب ارائه شده توســط شرکت در این زمینه، در 
سال 97، شــاهد رشد قابل مالحظه ای در بازار شیشه هوشــمند بودیم و با توجه به امکانات 
کاربردی غیرقابل رقابت این محصول، در ماه های آتی سال تقاضای بیشتر این محصول، دور 

از انتظار نخواهد بود.
 شیشه های عرضه شــده توسط شرکت شیشه هوشــمند ایران در چه 
ســطحی قرار دارند و از نگاه شما یک شیشه باکیفیت چه خصوصیاتی باید 

داشته باشد؟
با توجه به حساسیت شیشه های هوشــمند شناخت تامین کنندگان معتبر مواد اولیه و تولید 
محصول باکیفیت مســلما نقش بزرگی در جلب نظر مشــتریان ایفا می کند. ازآنجاکه شیشه 
هوشــمند ایران با یکی از معتبرترین تامین  کنندگان این محصول در ســطح دنیا همکاری 
دارد، کیفیت محصوالت عرضه شــده را می توان با قاطعیت بهترین محصول شیشه هوشمند 

عرضه شده در ایران دانست. 
از جمله خواص تاثیرگذار در کیفیت شیشه های هوشمند می توان به سرعت عملکرد در تغییر 
وضعیت از شــفاف به مات و بالعکس، میزان شــفافیت نسبت به شیشه  معمولی، میزان مات 
بودن در حالت خاموش و ماندگاری در برابر نور خورشــید اشــاره کرد. طول عمر محصول و 

مدت زمان گارانتی از جمله عوامل دیگر تاثیرگذار هستند.
 مواد اولیه مورد استفاده شیشه چه میزان در کیفیت محصول نهایی موثر 

است و مواد اولیه شیشه های شرکت شما در چه سطحی قرار دارند؟
مواد اولیه مورد استفاده در شیشه هوشمند مهم ترین نقش را در کیفیت محصول نهایی ایفا 
می کنند، چراکه تمامی خواص مورد بررسی در کیفیت شیشه هوشمند از طلق هوشمند مورد 
اســتفاده نشات می گیرد که به لطف شرکای تجاری بین المللی، شرکت شیشه هوشمند ایران 

از بهترین طلق  های هوشمند جهت تولید محصوالت خود استفاده می کند.

 کیفیت شیشه چه میزان در کیفیت نهایی پنجره موثر است؟
شیشه  هوشــمند از دو الیه شیشه تشکیل شده است که مسلما کیفیت شیشه های استفاده 
 شــده در کیفیت نهایی آن موثر خواهد بود. شیشــه هوشــمند ایران مفتخر است در راستای 
حمایــت از کاالی ایرانی، از شیشــه های تولید داخل که به تایید مشــتریان، دارای کیفیتی 

مطلوب است، جهت مصارف عمومی خود استفاده می کند.
 برای بهره گیری از دانش و فناوری روز در ارائه محصوالتتان تاکنون چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
بخش تحقیق و توسعه شیشه هوشمند ایران در تمام طول مدت فعالیت شرکت فعال بوده 
و با انجام آزمون های گوناگون بر روی محصوالت ارائه شــده و ســایر محصوالت موجود در 
بازار ســعی در حفظ کیفیت و بررســی امکان تلفیق این شیشه با سایر فناوری های نوین در 
عرصه ساختمان سازی کرده اســت. همچنین تحقیقات زیادی در زمینه باال بردن طول عمر 
محصوالت و حفظ کیفیت اولیه با گذشــت زمان صورت گرفته که همگی به صورت عملی به 

کار گرفته شده است.
 محصوالت شما چه استانداردها یا گواهینامه هایی را دریافت کرده اند؟

کلیه مواد اولیه شرکت شیشه هوشمند ایران دارای گواهینامه تضمین کیفیت ایزو 14001 
و ایزو 9001 هســتند و همچنین پرسنل شــرکت آموزش های الزم جهت پروسس طلق و 
شیشــه های هوشــمند زیر نظر شــرکت Polytronix گذرانده و گواهی نامه معتبر از این 

شرکت دریافت کرده اند.
 ارائه خدمات پس از فروش و مشــاوره در شــرکت شما به چه صورت 

انجام می گیرد؟
شــرکت شیشه هوشمند ایران همواره در راستای مشــاوره به پروژه ها و ارائه پیشنهادهای 
ســازنده به طراحان و معماران خالق فعال بوده و کلیه خدمات فنی  ـ  مهندســی الزم پیش 
از اجرای پروژه تا اتمام پروژه به صورت رایگان به مشــتریان عزیز ارائه شده و خدمات پس از 
فروش همواره در کمترین زمان ممکن و با نظر جلب رضایت مشتریان صورت پذیرفته است. 
طبق نظرسنجی صورت گرفته از مشــتریان، خدمات فنی مهندسی ارائه شده از سوی شیشه 
هوشمند ایران همواره به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر جلب رضایت خریداران و در نهایت 

اجرای محصوالت در پروژه ها عنوان گردیده است.
 درحال حاضر، چــه عاملی در بازار بیش از همه برای فعالیت های شــما 

مشکل ساز است؟ 
مهم ترین مشــکل موجود در بازار عدم شفافیت در سیستم ارزی کشور و آشفتگی در بازار 
مســکن است که امیدواریم با درایت مسئوالن امر این مشکل هر چه سریع تر برطرف شده و 

ثبات و نشاط به بازار بازگردد.
 شرایط فعلی و آینده بازار شیشه کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

ازآنجاکه در دنیای مدرن امروز، شیشــه همواره به عنــوان یکی از المان های طراحی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و با توجه به تکنولوژی های نوین عرضه شده در صنعت شیشه و ورود 
این تکنولوژی ها به بازار ایران، بازار شیشه در ایران چشم اندازی وسیع خواهد داشت و صنعت 

ساختمان ایران به زودی شاهد تحولی عظیم در زمینه شیشه های ساختمانی خواهد بود.
 تبلیغات چه نقشی در پیشرفت کسب وکار و رونق بازار شما دارد؟ 

تبلیغــات از منظر نقش مهمی که در اطالع رســانی و آگاه کردن جامه هدف دارد، همواره 
به عنــوان مهترین ابزارفروش مورد توجه بوده و خواهد بود. ایــن امر در صنایع نوینی چون 
شیشه هوشــمند که آگاهی جامعه از آن در سطح پایین تری نسبت به محصوالت موجود در 

بازار دارد، جلوه بیشتری خواهد داشت.
و کالم آخر...

تالش های شــبانه روزی زیادی برای معرفی شیشه های هوشمند طی چند سال اخیر توسط 
شــرکت ما صورت گرفته است. با توجه به بزرگ تر شدن حجم بازار، شاهد افزایش ارائه این 
محصول توســط شــرکت های مختلف در بازار هستیم. از همه دوســتان فعال در این زمینه 
خواهشــمندیم تمامی تالش خود را جهت ارائه هرچه بهتر و باکیفیت تر این محصول به کار 

گیرند تا بتوانیم با همکاری هم جایگاه این محصول را بیش ازپیش ارتقا بخشیم.


