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دوازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

با حمایت ویستابست در کتابخانه ملی برگزار شد؛

  ویستابست حامی جامعه معماران ایران زمین
آقای اقدامیان طی گفتگویی در حاشیه این مراسم ضمن اشاره به دالیل حضور ویستابست 
در دوازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران به خبرنگار پنجره ایرانیان گفت: »شرکت 
ویستابســت در ســال 1398 با هدف حمایت از آثار و مفاخر معماری ایران برای دومین سال 

حمایت از این رویداد بزرگ را برعهده گرفته است.«
رئیس هیات مدیره شرکت ویستابست در توضیح اهداف این اقدام اظهار داشت: »تمدن و 
هنر ایرانیان در دنیا، با سابقه چند هزار ساله، زبانزد و سرآمد تمام کشورهای غربی و شرقی 
بوده و بر فرهنگ اصیل و ارزش های معنوی متکی اســت. این هنرمندان، اندیشــمندان و 

معماران برجســته، افزون بر ارائه دســتاوردهای حرفه ای خود در عرصه معماری کشور در 
قالب خدماتی ارزنده ، با حضور خود در زمینه های فرهنگی و اجتماعی تاثیرات بســیاری از 
خود بر جای گذاشــته اند. از ســوی دیگر معماران با هنر خود اجزای ســاختمان را در کنار 
یکدیگــر هنرمندانه طراحی کرده و درواقع تالش کلیه تولیدکنندگان در حوزه ســاختمان، 
با هنرنمایی آنان به ســرانجام می رســد. لذا ارتبــاط عمیق جامعه معمــاران با فعاالن و 
تولیدکنندگان حوزه ســاختمان، به تبلور این صنعت در سطح کشور منجر می شود؛ ازاین رو 
ویستابســت به منظور برداشتن گامی هر چند کوچک در این راستا، اقدام به حمایت از این 

رویداد بزرگ کرده است.« 

دوازدهمین »جایزه معماری و معماری داخلی ایران« و نهمین مراســم تقدیر از »معمار معاصر ایران« 4 مهرماه ســال جاری با حمایت 
شرکت ویستابست در سالن همایش کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، مراســم دوازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران روز پنج شــنبه 4 مهرماه 1398 در سالن 
همایش کتابخانه ملی ایران با حضور آقای اقدامیان، رئیس هیات مدیره شرکت ویستابست و آقای صداقت، مدیرعامل شرکت ویستابست 
برگزار شــد و طی آن برندگان و تقدیرشدگان این دوره معرفی شــده و جوایز خود را دریافت کردند. در این مراسم همچنین از مهندس 

سیدمحمد بهشتی به عنوان نهمین معمار معاصر ایران تجلیل شد.
گفتنی است، »جایزه معماری و معماری داخلی ایران« در حال حاضر یکی از مهم ترین جایزه های معتبر معماری در سطح کشور است که 

به صورت سالیانه از سال 1387 توسط فصل نامه معماری برگزار می شود و دوازدهمین دوره این جایزه مهرماه 1398 برگزار شد.

اشـاره
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 حضور ویستابست در بیش از 40 رویداد فرهنگی
آغازگر این مراســم، سخنرانی مدیرعامل شرکت ویستابســت به عنوان حامی دوازدهمین 
جایــزه معماری و معماری داخلی بود. آقای صداقت پــس از خوش آمدگویی به حاضران در 
جلسه به ویژه جامعه معماران، آنان را صاحب جلسه خواند و مراسم را متعلق به ایشان دانست. 
صداقت در ابتدای ســخنانش به تاریخچه و پیشینه شــرکت ویستابست اشاره کرد و گفت: 
»مجموعه ویستابســت از جمله شرکت هایی است که از نسلی به نسل دیگر یا به تعبیری از 
پدر به پســر رسیده و در خالل این ســال ها با به کارگیری دانش و تکنولوژی روز دنیا تالش 
کرده تا همواره در ارائه محصوالت و خدمات به بازار و مشــتریان ایرانی پیشــرو، متفاوت و 
جریان ســاز باشــد. مرحوم حاج هادی اقدامیان یکی از پیش قراوالن و بنیان گذاران صنعت 
پالستیک پیش از انقالب در کشور بود و مجموعه ویستابست که هم اینک توسط پسر ایشان 

آقای محمدجواد اقدامیان اداره می شود در ادامه فعالیت های ایشان شکل گرفته است.«
مدیرعامل ویستابســت بر لــزوم توجه به فعالیت هــای جانبی و فرهنگــی در مجموعه 
ویستابســت تاکید کرد و گفت: »شــرکت ویستابست همواره به مشــارکت در فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی و انجام وظایف شهروندی خود پایبند بوده و در 12 سال گذشته در بیش 
از 40 رویداد فرهنگی شامل جشنواره ها، همایش ها و سمینارهای علمی و فرهنگی مشارکت 
فعال داشته است. برای این که یک ارزش را تبدیل به فرهنگ کنیم الزم است که با همکاری 

رسانه های مختلف و در سطح گسترده تبلیغ و اطالع رسانی صورت گیرد.«
صداقت در ادامه به موضوع برندهای پروفیل و نام گذاری پنجره های مونتاژ شده اشاره کرد 
و توضیح داد: »متاسفانه یک اشتباه و غلط مصطلح در صنعت در و پنجره دوجداره باب شده 
به این عنوان که مثال می گویند پنجره ویستابست؛ درصورتی که باید بگویند پنجره با پروفیل 
ویستابست یا پنجره ای که با پروفیل ویستابست تولید شده است. چون همان طور که می دانید 
عوامل متعددی در تولید و مونتاژ یک پنجره موثر هستند که پروفیل یکی از آنهاست و موارد 
متعدد دیگری مثل یراق آالت، گسکت ها، گالوانیزه، فرایند مونتاژ، عملیات نصب و... نیز وجود 

دارد که همگی آنها در کیفیت نهایی پنجره تاثیرگذارند.«
آقای صداقت در ادامه با اشــاره به موضوع اســتاندارد و الزامات فنی صنعت پنجره، افزود: 
»شرکت ویستابســت دفترچه استاندارد و الزامات فنی ســاخت و تولید دروپنجره با پروفیل 
یو.پی.وی.سی را تدوین و منتشر کرده است که امیدواریم در اختیار همه همکاران قرارگرفته 

و مورد استفاده واقع شود.«
مدیرعامل ویستابســت نگاه این مجموعه به مقوله کیفیت را باوری درونی دانست و گفت: 
»پرداختــن به موضوع کیفیت و توجه جدی به این امر در مجموعه ویستابســت به خاطر به 
دســت آوردن سهم بیشتری از بازار نیســت بلکه ملهم از یک بینش درونی و اعتقاد قلبی به 
موضوع کیفیت و بهره وری در محصوالت اســت؛ همانند یک نقاش و هنرمند که در هنگام 
خلق اثر هنری به قیمت و ســایر مسائل جانبی کارش توجهی ندارد و صرفا به خلق یک اثر 

ارزشمند و یگانه می اندیشد.«
صداقت در پایان به جایزه معماری ایران و حمایت شــرکت ویستابست از این رویداد اشاره 
کرد و گفت: »ما در مجموعه ویستابست خواستیم در سال تولید ملی به عنوان تنها حامی این 
رویداد علمی، هنری و فرهنگی در کنار شما بزرگواران و معماران این مرزوبوم باشیم و برای 

همه شما از درگاه خداوند متعال پیروزی و سربلندی مسئلت داریم.«
 مراسم تقدیر از نهمین معمار معاصر ایران

در ادامه مراسم دوازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران، نوبت به بخش تقدیر از 
معمار معاصر ایران رسید که این بخش برای نهمین دوره برگزار می شد. 

در این بخش از مراســم به پاس یک عمر تالش و مجاهدت در راه اعتالی رشــته معماری 
و هنر ایران زمین و دســتاوردهای ارزنده از مهندس سید محمد بهشتی با اهدای چندین لوح 
تقدیر و یادمان از ســوی مجامع مختلف معماری و هنری کشور، تقدیر و تجلیل شایسته ای 

به عمل آمد.
 معاونــت میراث وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری، بنیاد معمــاری میرمیران، جامعه 
معماران ایران، جامعه مهندســان مشــاور ایران، کانون معمار ملی، کانون مهندســان معمار 
دانشــگاه تهران و... ازجمله ارگان ها و ســازمان هایی بودند که هرکــدام با اهدای لوح های 

جداگانه از سیدمحمد بهشتی تجلیل کردند.
 اهداء جوایز دوازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

بخش پایانی مراســم دوازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران به معرفی آثار برتر 
در بخش های مختلف و طراحان آنها اختصاص داشــت. حســین شیخ زین الدین، محمدرضا 
نیکبخــت، کامران حیرتی، هومن بــاالزاده و گلمر خطیبی هیــات داوران دوازدهمین جایزه 

معماری و معماری داخلی ایران را تشکیل می دادند.
بر اساس متن بیانیه هیات داوری که توسط نماینده هیات داوران، کامران حیرتی قرائت شد، 
ســاختار جایزه معماری و معماری داخلی امســال نیز به روال سال گذشته در دو گروه الف ـ 
طرح و اجرا و ب ـ بازســازی و مرمت طبقه بندی شــده بود که هرکدام شامل زیرگروه های 
ســاختمان های عمومی و مســکونی بودند؛ بنابراین تمام پروژه هــا در 4 زیرگروه فوق مورد 

ارزیابی و داوری قرار گرفته اند.
از 216 پروژه ای که از اســتان ها و شهرهای مختلف کشــور به این رقابت ها ارسال شده، 
تعداد 108 پروژه در گروه طرح و اجرا شــامل 62 پروژه مسکونی و 46 پروژه ساختمان های 
عمومی؛ و 108 اثر دیگر در گروه بازســازی و مرمت شــامل 26 پروژه مسکونی و 82 پروژه 

ساختمان های عمومی قرار داشتند.
پس از صحبت های مهندس حیرتی کلیپی از تمامی پروژه ها همچنین قسمت هایی از فیلم 
داوری به مدت بیســت دقیقه نمایش داده شد و سپس جوایز با نمایش تصویری از پروژه ها، 

به طراحان منتخب اهدا شد.


