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تدوین نقشه راه با هم اندیشی همه اعضاء

گردهمایی انجمن در، پنجره و نمای ساختمان برگزار شد؛

نشست هم اندیشــی و گردهمایی انجمن تولیدکنندگان دروپنجره و نمای ساختمان 
روز دوشنبه 4 آذرماه 1398 با حضور هیات مدیره، مسئوالن و اعضای واحدهای انجمن 
و جمعی از فعاالن صنعت دروپنجره و نمای کشــور در تاالر همایش برج چناران پارک 

الهیه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، این نشســت به منظور آشنایی شرکت ها و اعضای 
جدیــد انجمن با اهداف کلی انجمن و کارگروه هــای تخصصی آن، معرفی واحدهای 
تخصصی و تشــریح وظایف آنها، معرفی اعضای جدید و اعالم تمایل جهت همکاری 
با کارگروه های تخصصی، تشــریح فعالیت های صورت گرفته در سال گذشته و اعالم 

برنامه های آتی انجمن و... تدارک دیده شده بود.
گفتنی اســت، انجمن تولیدکنندگان در، پنجره و نمای ســاختمان و صنایع وابسته 
ایران، در اســفندماه سال 1394 با حمایت و رهبری سندیکای صنایع آلومینیوم ایران 
آغاز به فعالیت کرد. تفکر اصلی ســندیکا در راه اندازی این انجمن عالوه بر تفویض 
اختیــارات خود در این عرصه، مشــخص کردن نیازهای صنعــت دروپنجره و نمای 
ایران توســط فعاالن این حوزه و ایجاد پل ارتباطی میان کلیه صنایع وابسته به این 

صنعت است.
دستورالعمل جامع پیشبرد اهداف انجمن

مهندس رضایی، دبیر انجمن تولیدکنندگان دروپنجره و نمای ســاختمان در آغاز این 
نشست ضمن خوش آمد گویی به حضار گفت: هدف از این نشست، آشنایی با شرکت ها 
و اعضای انجمن و همچنین بررسی نحوه فعالیت و وظایف واحدها و ارائه راهکارهایی 
جهت بهبود شــرایط و ارتقاء سطح فعالیت های انجمن است. امیدواریم با صحبت هایی 

که دوســتان مطرح می کنند به یک نقشه راه و دستورالعمل جامع برای پیشبرد اهداف 
انجمن دست پیدا کنیم.

دبیر انجمــن تولیدکنندگان دروپنجره و نمای ســاختمان با اشــاره بــه واحدها و 
کارگروه هــای تخصصی انجمن، بیان کرد: مســئوالن واحدها و کارگروه های مختلف 
انجمن نیز با معرفی اجمالی و شــرح وظایف هر واحد از دوستانی که تمایل به فعالیت 
در آن واحــد و کارگروه دارند برای همکاری دعوت می کنند. امیدواریم دوســتانی که 
به تازگی به عضویت انجمن درآمده اند با بررســی کارگروه های تخصصی و بر اســاس 
دانش و توانایی های خود جهت همکاری با این کارگروه ها پیش قدم شــوند تا در آینده 
نزدیک از ظرفیت های همه دوســتان به خوبی و در جهت ارتقاء ســطح علمی و عملی 

انجمن استفاده شود.
رضایی در ادامه گوشه ای از آخرین فعالیت های صورت گرفته توسط انجمن در سال 
جاری را برای حضار تشــریح کرد و گفت: در کارگروه اســتاندارد پس از پیگیری های 
صورت گرفته با ســازمان اســتاندارد قرار بر این شــد تا یک دوره تخصصی استاندارد 
نویســی برای فعاالن صنعت دروپنجره برگزار شود. پس ازآن، کارشناسانی که در این 
دوره آموزشــی شرکت می کنند اقدام به تهیه پیش نویس اســتاندارد مورد نیاز صنعت 

دروپنجره خواهند کرد.
رضایی به برنامه های صورت گرفته در واحد آموزش اشاره کرد و گفت: در بخش آموزش 
نیز دوره های مختلف آموزشــی در واحد آموزش انجمن پیش بینی و برنامه ریزی شده که 
برخی از این دوره ها برگزار شده و تعدادی نیز در آینده برگزار خواهند شد. مباحث مربوط 
به نمای ساختمان در جریان مذاکرات با شهرداری ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و 
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خوشبختانه کمیسیون نمای شهرداری متقاعد شده که یک نفر به عنوان نماینده از طرف 
انجمن در، پنجره و نما در این کمیسیون حضور پیدا کند.

دبیــر انجمن در، پنجره و نما ضمن اشــاره به اهمیت کارگــروه تخصصی حقوقی 
اظهــار کرد: در بخــش حقوقی نیز کارگروه مربوطه با یــک تیم حقوقی که تخصص 
الزم در زمینه مســائل مربوط به دروپنجره و نما را دارند قــراردادی منعقد کرده اند تا 
مســائل حقوقی اعضاء را با حداقل هزینه و در سریع ترین زمان ممکن بررسی کرده و 

حل وفصل کنند.
وی افزود: با توجه به مشکالت عدیده ای که اکثر اعضاء در زمینه قراردادها دارند، این 
تیم حقوقی قراردادهایی را از شــرکت های مختلف تهیه کرده و با بررسی این قراردادها 
به یک جمع بندی کلی برای تهیه یک قرارداد جامع و کامل به عنوان قرارداد تیپ اقدام 
کرده اســت. تنظیم متن این قرارداد در مراحل پایانی است و به محض تایید نهایی در 

اختیار همه اعضاء قرار خواهد گرفت.
رضایــی در بخش دیگــری از صحبت های خود به کمپین نمای شــهرداری تهران 
اشــاره کرد و گفت: در مذاکراتی که با شهرداری تهران و کمیته نمای شهرداری انجام 
شــد، انجمن به عنوان اسپانسر کمپین نما انتخاب شده است و مطابق برنامه ریزی های 
صورت گرفته چهارشنبه هر هفته در یکی از مناطق تهران نمایشگاه و همایشی تحت 
عنوان کمپین »نما، هویت شــهر ما« برگزار می شــود. این کمپین با اهدافی از جمله 
آسیب شناسی نمای ساختمان، معرفی مصالح ســاختمانی نما متناسب با الگوی بومی 

شهرها و مصالح ساختمانی استاندارد، به دنبال بهبود نمای شهر است.
وی افزود: در این راســتا کارگاه های آموزشــی در مناطــق ۲۲ گانه تهران در قالب 

ایــن طرح برگزار خواهد شــد که مخاطب این دوره های آموزشــی معماران، طراحان 
و ســازندگان مناطق مختلف شهر تهران هســتند. برنامه های دیگری ازجمله معرفی 
نماهای برتر و همین طور برنامه های مفرح با هدف فرهنگ سازی برای عموم شهروندان 
از دیگر برنامه های کمپین است. در همین رابطه انجمن صنفی تولیدکنندگان در، پنجره 
و نمای ساختمانی به عنوان یکی از انجمن های شاخص صنعت ساختمان نیز با پیوستن 
به کمپین »نما، هویت شــهر ما« حمایت خود را از این کمپین اعالم کرد و در راستای 
آموزش و ارتقای مهارت قصد دارد در کارگاه های آموزشــی نما به میزبانی مناطق ۲۲ 
گانه تهران شرکت کند. نزدیکی اهداف و برنامه های این کمپین با اهداف کلی انجمن 
فرصت مناسبی بود تا با همکاری دوجانبه قدم هایی در راستای بهبود فرهنگ عمومی 

نمای ساختمانی در شهر تهران برداشته شود.
رضایی در پایان، بار دیگر از حضور اعضای جدید در انجمن و نشســت هم اندیشــی 
تشــکر کرد و گفت: از همه دوستان و همکاران به ویژه کسانی که به تازگی به جمع ما 
پیوســته اند تقاضا داریم با بیان دیدگاه ها و نقطه نظراتشان به ما در بهبود شرایط کلی 
انجمن کمک کنند. مســئوالن واحدها و کارگروه های تخصصی نیز با معرفی و تشریح 
وظایف واحدها از دوســتانی که تمایل و توانایی همکاری با کارگروه ها را دارند دعوت 

کنند تا از دانش و تخصص این دوستان به نحو احسن استفاده شود.
در ادامه این نشست، هرکدام از اعضای هیات مدیره و مسئوالن واحدهای انجمن به 
بیان دیدگاه ها و شــرح پاره ای از رویدادهای صورت گرفته در انجمن پرداختند و سایر 
اعضا نیز ضمن بیان نقطه نظرات خود، نســبت به حضور در واحدهای مختلف انجمن 

اعالم آمادگی کردند.


